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ابزحميرجم!،لييرروأيرأ

افتتاحكلصة

كانو،الأدبابالنقدممرجاالأولىمرحدتهقغى!البحثبدألقد

التعهكروهوكا،همافيهيعملألذىا،هـداكاوحدةباءشهارطهيحيأأمرأذلك

اساتالمدرحياةوطاقةخصوبةعاملأصواخافئاجالامزهذاوكان،اللغوى

الأحيانصناللأغابالأعمفىإل!يهتتندالذىمعيارهاكانإذ،الهلاغية

التعبير.لىوطرائقهمالعرببأسال!يبالخبرةصقلتهالذىالأدنجاالذوقهو

اقاهرابىىيدء)!41واحكمانضرهذرورالأدبىالذوقهـذاالاعتمادعلىبلغو

المضمار.هذافىفذارائدابحقبعدالذىالجرجاق

ديبهتصاعدالذىالدوقيةا)هـالأءيةلدراساتال!ياقالخطأنإلا

،ب!دهمنىأضرخطوةيتقدمولم،ارودهـذاعندتوقففىرجاتالقاهر

علىذلكيقتصرالأمرلمولكن،ابرحوا)كربالتخافنذيرذاتهفىالتوقفوهذا

!امفىمتمثلةالدراسةهذهفئواضحةالانجداروالهبوطبدتمؤشراتفقد

الإعجاز""دلائلالعظيه!نكتابيهباحتواءبعدعبدالقاهرأتواالذينالبلاغيين

يتهات!رح،ء7!االهلاغيةالقواعدواستنباط،أالبلاغةارأصي!و

ذفاومهذ5القاهرعهدبهاكساهالذىالراخالتحلبلذلكمن

فيتضخمحينايتم!ح،إلاءىاالدرسبحرفينوالتفالتةهيدوتيارا)وقت

فارغةلفظيةحكاتمماأو-افةعقليةبمنآقشاتوحواشيهأطرافهوتتزايد

تكدامكتنزةلغةفىفيصاغخرآحيناويضيق،ورائهامنجدوىلا

عصورفىالعربىالفكرعرفهاا)ىلماالمتون"لغةوهى،وترهقهالذهن

بداروالأدبىا)تتمدعناللاغيةالدراسةابهمدتهذاكلهوفى.الاضهـحلال

الشكاية.الدراسةمجالفىوانحصرت،ؤيهاالذوقمعينوغاض،رويدأ

.!للغوىللتعبي

بهلمميعر!ماوهوالتقليديةالبلإغةعاومأحدبأنابئداءأسلمولعلى

جديدآ"!"نحوأمعال!شكلاالخالصةائنحوبةبالدراسةيمتزجأنينبغىالمعاق

دراسةإلىالجملةمفرداتبينالزكيببةالعلاقاتثمملدراسةمنإ:فذ

باءمقديماالقاهرعهدعناهماوهوالبلاشيةأسرارهافىالمتمثلجوهرها
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الحديثة.الدراساتفى،الأسلوبعلم)اأساسهعلمرقىووما،"ا)ظم"

اسنهدرفإنالبلاغةعلوممنالثافىإ"لماوهوا!يمانابعلمتتصلفيماأجما

اباحثشامنكئيرو،المتأخرون3ءجمونإالعل!4سارالذىاض!ميداصبأسلوب

و!نلانفصالانومم!،الأدقالةذوقحاسةيجصدأنشأنهمنأددئين

ليشو،ثالحدالغصرفىعظيمااءررسىأزروءطاؤهادزالذىالأدفااخقدأ

يلا.طوأمداموقفهافى-بىتا)ىالىلاءيةاسةاعدش

إلىأءودوأنا؟تحطحماأصلأنا(جخابهذافىتز.سآحمرذاأجلكلن

جتءرفإن،ا)بهانعلمضوعاتكلوإتللأعااىاللأو.،ءابرمهفئا)جلاءكاا"حثأ

الموضىوعجوهـركألأراه.ءا"ءثاأسة!ثفإرىبنأ!؟اقيعتاباتءلى

"متوكان.جديدأيضيفأويآأدلى-ساريخمىلاأ--جمه-مماىأغةو،4ليلباو

يدىالتىالمفوعةوتفريغاص!ح!داصوربرا-ف؟ص!مكلقتخففتأننىذلك4نتيص

فىجهجتهاع.ةةرتيهاب"الىمحاولا!ذىا(قارىءويشتكر،أولم!اخرهاآ

ته.حرذاأز!بشزنمسهأ-،دم!النهاية

اقديمة،البلاءيةاالماناهيمتحربرمجردءندوزنمتأزىي!ىلاذلكأنءلى

"ولمنالمناقشةعنهنتمخضممارمناقشتهاالمفاهيم!ذهتم!يصلىفقدحان

اتبعته.اذىاالمنهجفىأساسيأخطارفص!أو

مندراستهفىأفدتفقدالأولى4لالدرحىلؤويةقضه!هالمجازولماكان

.الأخرىالمواطنبعضفىكلص!اأؤدتكا،الحا-يثةبةاللغوأ)درسات

المبحثجعلتالأدبوالنقداللاءىا!حثاببنالارنهاطبرمودةإمماناش

هىوالىيات!يبملهبالكتابهذامناصا)ثأ

برحد.فيماالقارىءىسيرما!وعلوزيقةجدعا،الة

القارىءرضاينالالممتابهذأفىلفيئأتدمتقدأكونأنلأر-وإقو

وصإحبهتللكتابخيرالأمرثنكلاففى،والمناقشةللاعتراضيدفعهأو

يئرى14الآخركأيرأالرأىف!ننيةالثاالحا)!هفىوأما،بنفالأمرالاولىلةالحافىأما

يته.ؤرء!هاقصرتأولفلمؤماماأمتغالهأخرىدا"أعني!ثفوضوعلموا

ايىدالدينشصخعمدلأالسايلتصداللهوعلى

7791سنةمارسف!القاهرة
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لنولأاتجصا

والمضمونالمصطلح:البلاغة

تبميربةفيمةا)بلاكة

ديخهه4،بم:ا3حي"ء-أآتعبره-واطروأ!كارهءاتالإونان!مرإذا

ؤيهصىدرىالاالموؤتكلحيتلاءمكما،وفكرههعش!وريتلاءمو،المنلقى

العربيةعلماءمنوالأدبالمغةاأهللدىبالبلاغةفيوصىالتعبيرهذامثلفإن

:إذيقول(!593ت)؟رىال!ءلأبو!3مايذكرهذلكمثلامن؟اى"القد

نفسكفىكتهكنهؤفسهفئفتهكنهحالساقابالمعنىبهئبلغماكلالهلإغة"

شرط!ا!العرنوحمصةالصور!لقبو.(1")من-ض.!معرو41مقبوصىورةء

فىعاريآ،لمعناهمؤدليأالىكلامير؟ونأن3عصديركفىفلا،هلالأبرويعنيه

!اقتباساتهء.لالأبىوتعقيبات.الصهورةوصصمناالفطجمالعننفسه"الوقت

المنهجيةالناحيةكلند؟شه-،البلإغةلمعنىتص!ورهضوحوءلى-بىلالمنضوهء4

اللغوىالتعهيريمتتكلفىب!ااكءامليمكنءددةوعناصرس!4ءممامادةيقدملا

ا)-لاءية.النظروجهةصن

الخامس!القرنقىعاشالذىالجرجاقا)تماهردءةكلفهومتواةقدو

كتابهفىيذكرفهو،هلالأبوإليهأشارمامعهـ(ا!4ت)!الهررى

محسن"وصىفهإلالهم!ىلابالبلاغةال!سلاموصفأن"الإعجازدلائل.!

نقوآ،وأزينأجمهىصورةفى-!اتبرثم،دلاإةكانتلهفيماتمامهاوللدلالة

(و!ثركاهالحلبىالبابىعيسطبعة)16صالصناعيينكتاب)1(

ابراهيم.الفضلأبوومحمدالبجاوىمحمدعليجمتحقيق
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ميلىمنالآوفرالحظ،وتنالالنفسهوىعلىتستولىبأنوأحق،وأعجب

.(1")القلوب

.تالدرا!طميدانفىحمبوعلوباعطولمنالقاهرلعبدكاناماوح

أنقطهاهذهفىكانفإنه-بعدةيماسزىمانحوعلى-والنقديةالبلاغية

إنهبل،البلاغةلمعنىمحددةعناصريقدملمإنهحبثمن،هلالأبىمثل

..السا!قبالمعنىللبلاغةمرادفةألفاظأاعةا!رواوالبيانالفصاحةمنكلاجعل

وحدها.اللإغةعلىتقتصرولم،عندهالداثرةاتسعتوهكذا

عليهااأضىفتوحاسمةواضحةبصورةالتحديدب!ذاالبلاغةتقفرولم

الهحرى،الثامنالقزنحوالىنسممأمتأخروقتفئإلاالة.المصطلحطاد*
-.ىخا

مىالبلاءةإن:قالالذىهـ(973ت)القزوينىالخطيبيدعلىوذلك

لم!اأخداأنعلمىومبلغ.")2(فصاحتهالحاللمقتضىالكلاممطابقة"

والدارسونالمؤلفونتل!فه)3(.وقدالتعريفهذاإلىالقزوينىالخطيببسبق

زيادة.بغيرهـوكماكتاباتهمفىفأوردوهالحاضرأوقتاحتىبعدهمن

.نقصانأو

وء/القزوينىلدىتتحققالسابقالبلاغةتعريفتضصنهاا!ىوالفصاحة

علىكلاوهى،كيبالترمستوىوعلى،المفردةادكلمةمستوىعلىتابعه

اللغوية.الص*4واوضىوحا-ولرتدوالمستويين

كل-9138الأولىالطبعة،القاهرةمكتبة)87صالاعجازدلائل)1(

خفاجى.المنعمعبدمحمدوشرحتعليق(9691

علىمحمدمطبعة)8صالمفتاحتلخيصلمختصرالايضاحكتاب)2(

(وا.ولادهصبيح

التىكتابهمقدمةفىقالحينذلكمنشءالىالقزوينىأشار)3(

الفصاحةتفسيرفىللناس":والبلاغةالفصاحةمعنىعنللحديثخصصها

"..،بهلتعريفهايصلحماهنهابلغنىفيماأجدلممختلفة.أقوالوالبلاغة

35صهانظر
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بعبارةأو-فالحروتنافرمنسلمتإذاتتحقق4ادمملهةة!احة

متآلفةامملمةاتكونأنبمعنىالأصىواتتنافىمنسلمتذاإ-"أدث

صعوبةبأبةنطقهاعدالقارىءايحسلا،ال!انعلىالنطق4سها،اتوالأص!

بمعنى"ال!طق"ذمثلاكلمة.النفورأنوانمنلونبأى!!حالسايثعرولا

الآذانمنهاوتنفر،بهاالنطقعنداللسانيستئقلها4كله-طرةالمه4ا-حابرا

نفسعلىتدلانوكلا-"ا)ديمة"و"نةالمز"كاصتاأما،يه،عهاحم!خد

يحنسترو،الاساتيسنخ!هاءذ.4س!لةفكلتاهما-(1إباق"ا3كلص!لي".ءاندل

الكلماتن5-اءالصررقز"اتالصم-"ه!ح31"وكلمة،الأذن!.فى

وكلتا.وانقعناعهسالن!بانب!ارنثئقهاعندمجسالإنسانليكادالتىإشقيلة

الثةلوالنفورحيثشاكذثامنعلىكانما-واله!حىخو،قالبعا-ا-كلض؟ن!ا

با)فصاحة.يوص!فنج!

التامالفصلمبدأإلىيستند!ضاوتابعيهاظطيبمهطقأننلحطأزر!غر3

ومدىالكامةأصواتعلالاهتمامينصهبحبث،ا،منى"واللةظ-جمهت

النظرإمض،السحصحفىخشونتهاأويابهاوانسه،اللسانعلىأوثقلهاخفحها

وإيحاءاتظلالمنعندهمالمرفو!44الثانهإةالحافىتثيرهقدعا

البعاقط""كلمتىوصفصحوإذا.ب!اإلاالمعنىصو:ةنكتمل!لا

الحروتبتنافر-بهااسلمثهدواالتىالكلماتمنءكرهصاو"الهعرخ"ر

فىالكلماتهذه:رودإلى،اواخافئ،ذلكمردفإن،الأصواتأو

هـذاعنارت!ينافإذا.اللغوىالأداءالعادىالمسضوىمنتع!كربةعىياتات

:بدوالتى11؟لمماتمنكث!مراأنوبردناالفنىالتعبيرصتوىإلىا،!شوى

نألفتا)ىوأصواتهاة!2بجرنهاوأ،ادياقفىريةفدرو-الأصواتة-متنافر

كلمةمثلالشقيرأ،هايخرةيهيركنىلاماوالإيحاءاتالدلالاتمنتعطىءصهـا

فئانفروالكمؤصلإذامالمممءنواآالذينيأيها":تعالىفوله4ث1قلتماثا،"

متاعفمالآخرةامنالدنيابالحياةينمأرضالأرضإلىقلتماثاالله+!ىبيل

بحسالكلمةفهذه،(38:اخوبة)ا"قليلإلاالآخرةفىالدنيا*الحياة
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الإنسانهلابحسهـ!السهحعلىبينوثقل،النطققىواضحةبص"وبةلهاالقارى

ضروريةالصوقبتشكيلهاالأولىلكنالكلمة"ثاقلتم"ىالآخرالكلمةفى

قارئهاخيالفىوتثير،الشديردللتهاطؤءسمةصور!تريم!مإذا،الموضهحهذهق

أيديهمفاشقطمنفىص!دالرفعونيرفعهالمثاقلاب-مذلكصىورةوسامعها

ثقل)11.فى

نارلهمواكةرالذينو":تعالىة:لهفى"يصطرخون"كلمةكذللث

كلانجزىكذلكعذابهامنعنهمنحةفولااؤيموتوعلي!ثمثقةىلاجهنم

"..نعهلكناالذىغيرلحااصىنعهلأخر-نابهارفيهايصطرخونوهمكفور

ءلم!"بالغةبدقةتصورالرليظيه!هابجرادكنمةفهـذه(36،37:فاطر)

مكتظةحناجرمنالمنرهث،مكانكلالممفازمنمنالمتجاوبالصراخ

لايجدالذىاخالاصطرلهذاالإهمالظلإليكتلقىكما،الخشنةبالأصوات

همالذىالعذابذلكصورةكلهذلكوراءمنوتلهح.يلهيهأوبهحهتممن

اهـكانضمتو،مثلا،"صرخون"كلمةأنو)و.")2(يصطرخونفيه

.المعاقهذهكلالنفسفىتة!رتلماالكلمةنلك

نؤدىالجرسئقيلةتبدوا)ىالكلماتءنوةيراعددانجدوهكذا

الحكممعهيتعذرنحوءلى،معالمهاوإبرازالصورةتشكيلفىفنيةوظيفة

السابق.ابلاكيينامعياربمقتضىعلها

خوندأنالمتأخرينالبلاغةعماءلدىأيضأالكلمةؤ!ما-4أسبابومن

إلى*معناهافهمفىتحتاجغريبةجاسيةولبست،الاس!تعمالمأنوسةمأ)وفة

."تكأكأ"الغرثهـ4الكلماتتلثأمثلةومن.اللغةمعاجمفىوتنة-بسصث

انقاخ"او"ا،اشتدبمعنى،الأ.راطلخم:قولنافىو"اطلمخم".اجتهحبم"ى

دارطبعة)76صالقرأنفىالفنىالتصويرقطبسيدانظر)1(

.(الشروق

.77صالسابق)2(
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بالرجوعإلامعازيهاالإنم!انيدركلاالكلماتهذهفكل،العذبالماةبمعى

.القوامبماسإلى

العربىا)ذوفهوالألفةأوبالغرابةالكله"ءلى3ماطفىوالفيصل

مرءلىالمختلفةثارهاوآزصهوء12فى1)مربيةوال!4قيرلرإذىاا-إيمأ

.أاعصور

البلاغيينموةف4بر38لىمامدىإنالاسة"إنلاقليهالهظرأنعهفاذاأأور

التطورلقانونالإدهـاكوعدم،3اطفىوالإطلإق،النظرةجمودمن.ورا

الأمةعقلءفظالاالتىالمفرداتمنالهاؤلمةالذخيرةبمعنىفاللغة،+إلا*وى

جامدأكآشا)2،-بلبعا--يلاأةرادمابنلوتنتهةالباطنووعيها

ينموالرىإكائنحإهىوإنما،ال!صورمرءاىوالعناءسالأحوالثابت

قلةي!ى:ءوت!اإ؟لماتاواضهء-،لال.وقيلاشىاليضههـ-إثم،.ويزدهر

المتكلماشخدمذافإ،استممالهاعنبالل!4حدثينالمهنعصهـاصاوا،-شيو?ا

منعصرقا!اكوىسضم!لالاجفاهاالتىا)كمات!ذهإحيدى،ا)ممازآو

الهلاغيينلمقياسطءقاو.با،!-مالاستعاز4إلىفهمهافىتحتاخؤإن!ا،لعصور

كانتأكاح،الز!اص!هةداؤشعنخارجة4اكلهاهـذهز*دالسابقالمتأخرين

الغرابةمقياس،ؤ-!ألاتير""هذاوعلى.سابقةمرح!ةفىلةمتداومألوفة

الكلمة،ؤبهااسق!ءلتا)ىالزمنيةالفترةبرإطارليقيدإل،إطلإقهعلى

فىغريبةتكنلمصما3،الومالقارئءلىءريبةقيدوؤدال!لمات09ءمضلى

بكثيرحافلانالحبماهاىوالشعريمالىممروالقرآن،الأولى4بىالعرعصور

هانيهاعناءثفاالىؤ،ء،!فىالإدسانمحتاجا)ىالكلماتهذه3ءن

لأ!ا،أ)فصاحةصت4خاربرةغرر"دلاهذاحل!كا،المعا-مث

شعراءاستعماهاوحيما،الهرآننزلحينماالاستعمالمأنويىةمألوفةاتكا

أشعارهم.فىالجاهليةش

البلاغيينححؤلاءءشدالألنئ!وبالغرابةالحكممردف!نأخرىجهةومن

الىالكلمةفهمفىالحاجةمدىمو-الإشار!ابقيتكا-ينالمتأضؤ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-12-

سياقه!عنالكلمةعزلي!ىوذلك،بهالاستعانةءدمأوبالمعجمالأستعانة

أخرىطائفةعلىالحكمءخهايغيبالنظرةذه5وشل،وحىدهـاإليهاوالنظر

قايلةالاستعماللكونهانادرةلا،أيضاواطوشيةبالغرابةتتصفالكلماتمن

ين!رححايىياقفئوع!ا8)ووإنما،ادابقةاطائفةافىالحالىححوعاالتداول

التعبيرفىالكلماتمناضوعاهذاول!لاستكشاف.مستكرهةغريبةفيهوتبدو

لا!تاج!اتذوقافعاليةوتدرةاطصصفاءمنةدرحبرإلىختاجاللغوى

.الأولالنوعإليهما

تأبه/أقسبقوأتباعهالقزورىأغفل!اا)ىاف!رةادذءأنبوالغر

.تت!اقلاالثلمةفمهاحةأنعلىبدالراح-ينالتالهرعبداشيخهـمإلي!ثا

أنئهلذلاثيشهدومما"فةا-:،تليهااىا،منىمعناهابملاءمةوإنمابلفظها

عليك.دملبعينهاتراهاثم،موضحزطوزؤن!ىلمثتروقكا)مملمةتر!

لاصصةهووأ:الحى!اسةبيتفى"ايلأخاع"حلمغظ،آترموضحفوتوحشاث

.(القشير!اللهعهدابن

وأخدعاليتأالإصعاءمنوجعتو-دتنىحتىالحىغوتلفت

:الص-ترىوبيت

أخدعىالمطاعرقمنوأعتقتاكنىاشسفبلغتنىوإنوإق

:متماأبىبيتفئتصأ.طهاناثإ،م.نرراتفىشلام!ارين3!ا1ن!ذ!اثوإن

-رقكمنالأنامهذاأضججتفقدخدءجك!نقوميادهر

ماوجدتأضعافوالتكديرنالتنغيصلى4وا)شةصءلىا)؟تح!!منلهافترد

.)1(والبهجة!الإيناسوالخفةالروحمنهناك

يذكرلمالقاهرعبدأنالواضحومن.9ا-09صالاعجازدلائل)1(

وقبحهاوثقلها،الحماسةبيتفى،الأخدع"كلمةبجمالللحكمفنياسبباهنا

السائر،المثل"كتابةفىذلكتوضيحالأثيرابنحاولوقد،تمامأبىبيتفى

جاءتالتىالصيغةنوعفىيكمنالكلمةفىوالقبحالجمالسرأنالىفذهب

صىانظر).التثنيةحالةفىمستكرهةءالافرادحالةفىحسنةفهى؟فيها

.(طبانهبدوىوالدكتورالخوفىأحمدالدكتورتحقيقالأولالقسممن384

تشكلهاالتىالصورةطبيعةالىيعودوانماكذلكليسالأمرأنلىيبدووالذى

.الاستعارةمبحثفىذلكنوضحوسوف،السياقفىالكلمة
http://www.al-maktabeh.com
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المتأ-رين،البلاغيينلدىالكلمةفصاحةفىوالأخيرالثالثوالشرط

صياغتهعندالكا-بأوالمتكلمبلتزمأنبمهى،للقياسمخالفةتكونألا

الأولى.العصورمنذاللغةعلماءوضىمهاالىال!لباسيةالقواعدلمفردات

بوقات!9كلمةالشرطهذافيهايتحققلمالتىالكلماتأمثلةومن

المتنبى:قولفى

وطبوللهاروقاتالناسففىلدولةسيفاالناسبعضيكفإنلم!

هذاشسوط--ةوفلمأنهاح11سامؤنثبمحبوق،"كلمةبمحفقد-

كلمةكذلك.أبواق.يقالة،تكسيربمحتجهحأنضهاوكان،الجهح

:الفرزدققولفىالرءوسمطاطىأى،نواكس"

الأبصارنواكسالرقابخضحرأيتهميزيدرأواالرجالو)ذا*

لمؤنثوصفاالمةردب!ونأن،اعلفى"علي!التكسرقياسلأن

لمؤنثوليسعاتللمذكروصفهناوالمفي.وشواعركشاعرةءاةل

المجرمونإذترىولو":تعالىقولهفىكامذكر-خيكونأن-القياسفكال!

.،ربهمعندرءوسم!ونا

:الشعراءأحدقولومثله

ضننواوإنلأةومأ-ودإقخاقىءنجربتقدأعاذلمهلا

لى،القيا!نحا)فوذلك.اكف!يففكإلم!الشعريةالضرورةدفعتهفقد

:اقاهلا!ولفى"الأ-ال"ح!!هفىالإدءامفاثأيرضاالأمثلةومن

فاقبلرباا"إرلىامليكأتأالأجللالعلىدتهالحهد،

ا(صكلمةلأن،الأجيل:ؤيقالإلملاميناإدغاميحتمهنااللغوىفالقياس

.الإدغام!مروطاستوفت

أنالذىإلا.الشرطهذافي!ثايتحققلمالتىالكلماتأمثلةتذخوبطول

القياسأنهناومدرستهللقزوينىكلامعلىبهوالتعقيبايهإالتنبيهبحب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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!ءلمكا-لأف،الأحوالىلفىالوحبد3ماطهوب؟ونألاين!ضىاللغوى

مابكادءكالضذ!اسيةقواءدمنوحم،مطردأإيىلى-الاخ!فىالباحثون

القياسهـذاأنءلى.(عنهشذاذىاالأصاصك!ء4فمسهإويايكون

فالأمرإذن،السليماللغو!اطسإلي!ايرحي!شا،استعمالاتيجيزماكثيرا

إنماينبغىو،القروينىذكرمافوءلى،وعفيىا)قياسحاتفاقأمرليس!

ؤهواستحسنهفما،الةضيةفىأساسياحىكماأ،!أانلغوىالذوقيدخلأن

:دعضكرقولثلالنأخذ.القياسواؤقوإنفيحو4ؤاشمجنهوما،حسن

الفقودلهفحقيهتمدوإنعليماأنفثؤلميبرأفإن

جهحوهو"فقد"للمصدرزمممصيرجهحهـىإنما"الةقود"ف!لمة

.الذوقفىمستساغغيرلكنهقي،ساجائز

المتني:!ولكذ!اث

قهل)1(أعياخهافىوالخىثلخزرأءياح!مفوالةوم

وذلاث"أعيان"ءلىةالباصال!ينبم!ى"ء!ن"حلمص!ةجهحفة.ل

الاستعمالجرىوقد،يأباهالنغوىا)ذوقولكن،القياس-يثمنجائز

المث،وهـالنبيهبم!ىالنالهروء!ن،"ءثون"الباءسةاءقجصح.على

.")2(أعيان".على

ابنبهءسخأنسصقإليهأشسناا)ذىإذوقاإلىالا-ت!امأنواطق

الألفاظمننسهتعملهمااستعمالقونحن":فقال(!637ت).(لأثير

الذوثالسايم؟حاكمإلىيرجعوهذاحلمه.اجوازحلاالحسنحس!اقفون

عذبفما،التصريفبضسوباظالألىيصسفالصهناعةهذه!احبفإن

..4)3(زرح4فص4)فظومااست!صلهمغافمهفى

،الأخرىعلىالعينيناحدىاقبال:والقبل،العينضيق:الخزر)1(

أنفسها.لعزةالخيلتفعله:وذلك

د293-193صالسائرالمثل:الألهيرابنانظر)2(

.938صالسابق)3(
http://www.al-maktabeh.com
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الهلإكةءءلماءذحرفقدالكلامأوالتركهبمستوىعلىالفصاحةأما

الأموروهذهالكبمةء،فصاحةمثليثلاثةأموبتوافرتتحققأنهاالمتأخرون

الفظى،والتعقيد،التنافر:وهىالسابقةالثلاثةبالأءورأيضةالشبهقريبة

.(1)لمعنو!االتعقهدو

بينهوالفرق.الكلماتتنافرهوهناتجنبهالمطلوبوهوالأولفالأمر

أ!واتا-خماععنناشىءالمملمةفىالتنافرأنالكلمةفىالتنافروبين

نشأوإنماأصواتهابنلاتنافرحدةعلىكلمةكلفإنهناأما،فيهامعينة

كل-قتممرر،واحدتركيبفىأحشأوكلمتينا-خماعمنالتنافر

ذلهومن.التركيب!ذاامنطقيثقل"ذوحييئ،صىوتانأوواحد،صوتمنها

مقاماته:قالحريرىقول

نهفاعرفالعرقعافعاوزائرآلهكانمنوازور

فىوالفاءالعنمنحلفيهتممررتالذىالثاقالشطرفىوا)تنافر

المتأخريرنهكتبف!الشائعةالتناةرهذاأطلمقومن.متوالياتأرخكمات

:المجهولالقائلذلكقولوثروحهم

قبرحربقبرقربو)؟سقفربكانحربوةبر*

شديد-بئقلالكلماتتنافروصمهاالتىالأمثلةمنمعدودالبيتوهذا

يعاقمراتبضعترديخدهبإولالذىؤإن،ذلل!تبنالعسيرمنوليس

بعدفيماسمىهاعلى،افعاظلة"اسمالعسكرىهلالأبوأطلق)1(

-167صالصناعتينانظر).النظمسوءمنوعدها،اللفظىالتعقيد"باسم

احداهماركبتاذاالجرادتانتعاظلت:قولهممنالتراكبعندهومعناها(916

يتراكبأجزاءهفانلفظىتعقيدفيهكاناذاالكلأمحاليكونوهكذا"الأخرى

مفهومهاوسعلكنهالتسميةهذهفىالأثيرابنتابعهوقد-بعضفوقبعضها

الىوقسمها.والمعنوىاللفظىوالتعقيدالتنافروهىالثلأثةالعيوبفشملت

وما693صالأولىالقسمالسائلالمثلانظر).ومعنويةلفظيةمعاظلة

.(بعدها

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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أصواتمنهاكلفىتكررتالمما!اتمنعددتتاخمنشؤها،بالغةصعوبة

.يقولونكاسلسلةتتابعهافىكأنهااراءوا،لقاف

الوحيدفالعاملهومتنابعةكنماتأتمعينةأصواتتكراروليس

الأفعالبعضلىتتاجمنالتنافريأشأؤدوإنما،الىمملماتبنالتنافرتشأة

القائل:كقولعطفلجدوذ

روحىأؤلأعودنزرتوبهابينناوادثالحىفرقتبالنار

ن4بحرفبد!هايربطأندونالثاقالشتارفىأفعالأرب!دتوالتفقد

العطف.حروف

من،:الجرحروفمثلالأدواتبعضتعاقببسببالتنافري!ونوقد

ةرسا.يصفالمثنبىقوكمئلوذلك.وءلى،وعن،وإلى

شواهد)1(عايهامنهالهاسىوحغهرةبعدغصرةفئحدقوتع!

شهيداب!اأقحت:تقولبدخهاكا!!بالفصالتوالى!ذاتج!بنويم!

عليه.

:بال)ثالم.!ةولفىكا3*ماللتنافرآخرسببآتالإضاقوتعدكثرة

وسصعسعادمنبمرأىفأنتاسجع!!اجندل4"-وجرعىحمامة

حومة،،جرعى:هىثثا3كماتعلىهناالإضافةوقعتوةد

تتاخوقدكان.الكلأتبهذهالنطقفىصعوبةروجبوذنك..وابندل

بشير:ابنلقولالجاحظإنكاروراءهذاالإضافة

نجيلبدبالآ!لبعد!اإفىبرمدكالآمالأذثللا

ء!بالتعطنداهمنرجعتصديقببابموةف!اعم

.الجرىالشديدأالفرس:السب!وح،الشدة:الغمرة)1(
http://www.al-maktabeh.com
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ذهولنضعزفنحووانثنتلته،شىءوالحمد،يضرهالم

بعضشجدفإنكالييثهذامنالأخيرالنصهففتفقد:الجاحظقاك

.بعنص)1(منتتبرأألفاظه

سوءأو،اللفظىالتعقيدمندم!لممأنالكلامفصاحةقالثاتالأمر

علىجاربأالكلاميكونبأنذلاثويتأقى،بعض،محماهمانحوءلىالنظم

خالدونمواقعهافىالألفاظوضعحيثمنواعدهاوالل!4ممادىء

ومن،والغصوضال!!امءنظلالامليهويلقى،المعنىتفيىأنشأنهمن

لفظامتأخرءاىالضميردمووألا،الثأخيرحقهمارشةدمألأببئم

والمضاف،ومتبوعاخهاكالتواج)المتلازم!تبينوفم!لوألا،)2(ورتبة

(والموصولوالصلة،والفاعلوالفعل،والخبروالمبتدأ،إ)يهوالمضاف

العمليةهذهعلىهـ(592)تهلالأبوأطلقوقد،أجنبىبرفاصىل

2مواالواحدالزءيبمفرداتةيهانتخذالتىاللغوىللتعبيرالذثكيلية

الرصف"حسن"اصم-منظمةبعلاقاتبينهافيماوترتهط،ءددة

منالتعبرفىتةحالنىيبيةالترعالخالفاتءدكا،"النألهفحسن"/أ:

كلهذللث!وو،"ظلةلمعاا"أوأالنظمسوء"أو"صهفالرسوء"قبيل

تو!خأنالرصفوحسن":يقول.هناإبهـادهمنبأسلاجيدسكلام

والتأخير،ا)تقديمفيهايستعملولا،أماكنهافىتمكنو،مواضعهافىالألفاظ

كلوقكلم،المعنىولايعمىالكلاميفسدلاحذفاإلاوالزيادة،والحذف

لفةها.إلىوتضاف،شكلهاإلىمنهالةظة

وجوهها،عنةهاو!س،كلنهاهتأخيرماينبغىتقديمصفالرويىوء

نظمها.فىالاستعمالومخالفة،صيق!اوتغيير

.89صالاعجازدلائل:الجرجانىالقاهرعبدانظر)1(

عيباورتبةلفظامتاخرعلىالضميرعودالقزوينىالخطيبجعل)2(

ضربأنهوالحق.،الطليفضعف"مصطلحعليهوأطلق،بر!سهمستقلا

.وحدهلافرادهداعىفلا-درجاتهأدنىفىيكنوان-اللفظىالتعقيدصن
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بعيونتراهاوإ:لحا،أرواحوالمعاق،أجسادالألفاظ:العتافوقال

قىالصورألهدتمقدكلامنهاأخرتأو،مؤخرامنهاقدمتةاذا،أتحلوبا

!وضحإلىثلىأو،يدموضحإلىرأسحولالوكا،.المعنىوغ!لرت

الحلية.وتغيرت،اظلقةلتحو)ت،ر-ل

االحط3صىيغةفىيفصضىاؤذىأنوأعلم،اقثيلهذافىأحسنوقد

النظم.سوءمنبذلكليخرج4صوضصمف4ثمىءكلوضىح

4-عهاللهرضىالخطاببنعرمدحوقد،المحاظلةإنظماسوءفمن

....")1(ادكلامبينثهاظللاكان/:فقال.لمجانبتهازهيرا

لفظا.متأخرءلىفيهالضصيرلحوداللفظىيالتعقيديوصفماأمثلةومن

الشاعر:قولورتبة

ا؟دذرافأالند!ذازداهورقىسؤددأثوابالحل!ذاحلمهكساكأ

إن+:فيقول.ال!ريموالإنسان،الحليمالإنسانممدحهنافالثاعر

ترف!4الكرمصىا-بوإن،ادؤددمنحوباحلمحهي!سوهالحلمصا-ب

أعادإذ،ال!لإمفىالنظماعدؤوببكلضأخلولممنه،امجدذروةإلىعرمه

لأنه،الضصيرعن)فظامتأخروهوة"الحلمذا)إلى"4حله"قالض!كر

ذلل!،ومثل.أخيرالة4برا،نمهولورزجمةبهءنح!وللأنهورتبة،بعدهراخ

."الدىذا"إلىيال!-بة"نداه"فىلىقال

بنالةصل4ؤتمالذىإالىفظىالت!تميدنماذخومن

:لنذأب4في-لىفأدكازالةرؤولخاأجش

\صلبةاكلشلمتلازا

يصطحهانذئبيامنمثلتكنص!وزىلأءا!دزىفإن-*ال

"بالنداء(يرصطحبان)وصىلته(من)الموصوكاءم3تليةص!لفقد

.168-167صالمصناعتين)1(
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ال!صلفىالفرزدققو)4وثل.ءخ!ءاأسيوهـ!،(ذئبرا)ةولهوهـو

الرمة:ذىؤولبأجنبىالمتلازمنبرين

الفراريج)1(أصىواتالمإ-لىأوا-رفياإير*ا!نمنأصواتحأن

هاسيرفىءتأسس:إدالإبرلص!ءاهاالتىا)رحالاضرأوأصىواتثثبهفهو

،بوضوخالحالىا!نرعثب4يرودثلاالمعنىوهـذا.الدجا!صىخمارولأصىوات

إيهإوا،ضإفا،(أصهوات)المضاعتبنانةصلب!ببلتعكليدهنظرا

وأصهل.(بناإديخالهنمن)وابرورالجارهوبأجنبى(الم!رأواخر)

يج.ارالةرصهواتأبناإوخالهنمنلميس!ااضرأوأصواتكأن:هوا)كرح"ب

أيضادقالنهرزةولإجلاغةاعا!اءذكرهاالتىالافظىالتعقيدأمثلةأ!ةحهرو)هل

:الملاثعصدبنهشامخالافىزوىهشامبنإبراهيممدحفى

9-يقاربهأبوه-قاأمهأتومهـإحاإلاالناسفى4ءثاوما*

نإيقولأنديرالفرزدقإنإذ،قىالبساطغايةفىالبيماتومعنى

.أض-"4هـهـابنطاثإلااشاهومزشضاثلهفىا)ةاسييكلنأءدلىمثبههلاحهعدو

آلكلماتكلناعصيرض!حو،-.،غوعرسبلاالمعنىهـذاإ)!طثأنهببد

ءلىوترتب،الفصيحالعربىألهيانكلطياشا)ىحيةالطبمواضعهاءبرف

جهدب!دإلاإدهـاكهمنالقارىءذءكنلابحيثالمعنى!وضلىذلاث

الوضحوهذا،بالتركىفىلا.كلماتالسليمالوضحيتصورأنوبعد،وعناء

مملكاإلايقاربهحىالناسفئشلمهوما:الآقالنحىوءاىير-!ثل

.أبوهأمهأبر

افيالفاتلناتبد:البيتفىالسابقبالوضهـخالوضىحهذاوبمتهارنة

الآتية:حويةالة

بأجغي.(حى)وهووالبدلى(مثل)وهومنهالمبدلبينالفصا!-ا

السريع.السير:الايغال،الرحالهنابهالمراد:الميس)1(
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)يةاربهبرجملةهىالتىا)عهنمةو!حى)و!وا،وصوفبنليالفصل-2

.أيضأإخنبى

.(حى)وهـومنهالمسذىءق(!ل!آ)ادتضىنقديم-3

.حذلاثرأجنبى(أبوه!ا!ربر:(أمهبوأ)أ-لميالمب!نلىالة!ىل-4

المعنىتفىالخطأمني!!!أنالكلامةعحا--فىشوالأضالئاكوالأمر

الكاا،مءصوت3ليأنمم!ف،المعنوىالنعت!دكلنالبا،ش-؟يئتعهيرحدءلىأو

3*لالصش-داكل،الشاءرأوبب13اودهيرا)ذءطإءىاء!!ا)دلالةواضح

ذلا"،ومن،ا/لؤوى1)مرف4علإجرىالذىالمعنىءسفىا)كلماتبعضر

:الطاقس!عيدأبىمدحقتمامأبىزول

(1مجتد)يهتئلمشمذ-و!يصقولمافىخدلنفأصب!واجداكز*فى

موعدعاث!احلإنجازكلرحىس!ا!أ!هـتدارترحى01ذاإ

اوىداإنجازج!لإذ،اكافىا)بيتمنالأخيرالشطرفي!نوالخطأ

اندهوىالحرففىي!ىبالرحىاوعداطحنأنح،بالرحىطحنه؟سابة

ا+يخها!ودالأ=نفبناحهاسلىاااس-دانهو.عايهوالسزضاءإخلافه

:ؤو)4فىوألسرورالفرحعنللكناثة

)تجما-االدءوععتاىوزورجببوااخقرعنكمالداربعدسأطاب

أبعاداةطابتشطري!كا3فىإتمارلةا3-عفءاك!يرت!صاليتمعنىفإن

ا)أىاررموعاودىيمب،.ضهابكرالاةااه6مؤالأولىاالشطرفىيحب!ن

-إجمهدلالذىوادسرالفرحسيع!ةة،ءانض.الىاش!إشأفأاطزنعلىيدل

رورافىإ*ىاذالثفئ4ا)-مملحصهذهأيى-ضدامأشايد."ا)ترءاإ)ب!رلها)شاعر

هـالعطاءطالبوهو،مجتدىجمع:المجتدين،العطاء:الجدا)1(

المدخره:المذخور،أدرك:تلأفى
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ءنهابرادساعةبا)دعالعين!كما!تعنىأنهامناللغوىالعرففىشاعماح

ذلكوعلى.الإحساسوبروفىة،القلبقساوةمنذلكيفيدهبما،البكاء

الشاعر:قولجاء

لجموددمعهابجار!عليكواسطثومتجدلمعيناإنألا

صخر:لأخي!امرثيخهافىالخنصاءقولمنأيضآنفهمهمماهـوا،منىوهذا

الندىلصخ!ريات3"تألاتجمدأولاجوداأعينى

منشؤهالذى4وكوضالم!ىخفاءبينمنانفرقأنينهفىأنهعلى

اللف!،التعقيدفىسهقكا،ا)كركيبفىالكمات!واقىاضطراب

بوضىمهاالكلماتابعضالشاعرأوالكاتباستخدامسوءمنشؤهالذىأو

ذلاثإكنو-ا،منوىاتعقيدافىكا،اللةوىالعرففيهيستخدمهالملمعنى

وحسنالأديبافتنانإلمطير-الذىأشفافاوالغموضاللطيفالخفاء

الأولفالنوع،المتلقىلدىاكأ)يروسائلخلقفىبراعتهو،للمعاقمعالجته

سبق.كاا)ا،غةدائرةعنضإر-ةساليبه،وأالنقادمنضمرفو

اسطحيةاويجنبه،وممقا4-هـودالأدبىا)مصليكسبفهوالثاقالنوعأما

بردقة،تحديردهاو،اءماقاءنإحثفاالأدبوظيفة.نفليس،والضحالة

يفقدذلاثلأن،زإمبوضىوحءنهااتعبيراوالأف!لماروبالخواطرأوالتصريح

وإمتاع،أوجدانايكتحرو،راشه!اةإثار!ىوتوخصاثصهنهميزاأهمالأدب

الأدإية،ةالصورمعالمب!ءلىءنبادكمففإلانتأفالاكلهاوهذه،النفس

النفاذوتحاول،النفهلىملهتتألكى،ا)ظلاتمإفىالآخربعض!اوالإبقا?لى

المعنىأنكما.اب،لوسرالإمتاعغايةذلكوف،مداهبلوغو،ممقهالى

ا)نظروانعام،افكرايكوتحرالمعاناة!نبثىءالإنس!ان))-4يصلالذى

كما-اطصحافىاله.ركوز.ن"لأنه.تم!نأيمامصياويتمكنالنفسفىيستقر

اليه،والاشتهاق،لهاطلبابعدزيل)ذااخنىءاأن-القاهرعبديةول

النفسمنموتعهفكان،أولىبالميزةو،أحلىنبلهكاننحوهالحننومعاناة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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يصهحأنبالطبم"ذلكت*ى1(.ولا")وأش!فأض!نبهكانتو،وألطفأجل

ويدعو،الخاطرث!ذو،الف!ريثيرأنبلالإلغازأوالتعميةءنضر؟المعنى

:الشاءر-ولتنرىماص!وءلما،التأءلالى

الغزالدمب!ضالصسكةإنءصهموأنتا!؟امتفقفإن*ا ك!ول

والوله:!لى!أ

إلمهـ-لالؤ!-رالتذكيرولاءيب-رالشصلاسمالتأنيثوما

النابغة:وؤول

واسعالمنتأىعنكناخلتو)نكلدرحتهوإذىاالميلكافإنك

:ى!رالبحصوةول

قزورويسطوحنحدللإفإء،موربرهو:لبطالأاالى-وكض

الةيس:ىءامروتول

هبكللىداالأوؤ.ددممفبمرص!اوكنافىالطروأكأدىقدو

تتغافالذىالشفصفالخفاءذلكإفبرجيعالأبياتهذ،فىالجمالفهس

المعاقهذهومثل،عخها-ثوالهنا-كااإا!ارىءاويدخ،معانيهاجمه

بعدإلاذلكزلايبرالصدففىهربابوأشبه-الةاهـشء"درأىفى-الخفية

عليه.تستأذن"ء!و-ههياثبرلااعى:-برزإصلا4أشصأو،ءنهت!فةهاأن

ويستخرج،ثشه!اأنا)!ىدفةثهتءاولمناصتاء"كلفىيكنلمولما

حليس!لتطخلاأ+قيقةللهمافابازلمسبةا!الحاؤ؟ذ"ث،ؤ؟اادكامصةالجوهرة

لمعنىافىوعلممثراذنماءيريمونا!3%و.ر*ادءابأص!تط-:،اإيمإقيدىنأفكر

ور9131رضارشيدمحمدالسيدتحقيقا01صالبلاغةأسار11(
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و-"نالشاعرأوا)محاتببراعةعلىيدل-هةمنفهر،جهتنمنأئر

ممقعنيكشفأضرىجهـةومن،دلإحساعى4ويعتملبذهنهيدورلماتأتيه

.4إحسايىشفافيةوالمتلقىإدراك

فإناللفوالتعقيدبببإدراكهاالفكرعلى!مبإفاالمعافىاما

ادلالةف!لابمثلهالذىتيبالزتبيرلماللفظأنلأجل،فة!ايرالقاهرعبد

إ)لميهويسحى،بالحيلةالم!كأيطلبأنإلىالسا!احتاجحتى،الغرضعلى

له:كقوبقالطرغيرمن

عواملالسيوفمملأنهامنجةو!االعيونأغطيةاسمولذا

زائدفكرإلىيحوجكالمعاقمنالضربهذامثلبأنلها4رفضويعلل

فىللثالمحنىويوفىع،الدلالةبسوءويرءدكمثلهفىيجبالذ!المقدارعلى

منهإ%راجهرمتإذا-ى،مضرسخشنبل،ولامملسمسنوغيرقالب

)1(.الحسن!لىناالصورةمثوهخرجخرجوإذا،عليكعسر

الموفبهونعنى"الحال"هـو-إقا)ساالهلإغةتعريففىالثاقوالعنصر

الأسلوبهذا.خاءلىألىإوبالصتخدامإلىاصاءراأولممالمت!يدءوالذىالمعين

ومابمى5تواجهها(ذىلهوقفطبقاالشاعرأوالمتكلميستخدمهالذىالخاص

واقف4ثمةأنذلاثومعنىبمفا)تعرفىأمالثالعنصراوهو،الحالمقتضى

ذلكويذخ،الآخرطهجمعةمنءنهاحلطبيعةتختلفمتعددةأحوالاأو

"وتفوالإيجاز،ت،ظابفهوقف،وعياونةالألصإ)يبتعددبالضرورة

امواطف،ايل!وتحرالضمورإثارةيستلزموموةف،والتفص!يلالبسطيتطلب

ا)قسو!يستدعىوءوقفتقىالمنطوالإقناعالحوارالهادئءإلىيدعووموتف

..ذاوهـ2واللطفالرقةإلىيدءورموقف،والحزم

.121-011صالبلاغةأسار11(
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إةتضىأا)الأساوبلاختلافواضرفينموذجيننلتمسأنوممكننا

الم!-والسورفىنكلدهإنناإذ،ال!رآنفى(الحال)المو!الآخنلافوفقا

المكيةالسررفىيتحدثفبينما،المدينة6ثنزلتالتىلاصمورمخالفاخهجاي!ج

فىنراه،والناروالجنةاتوالحى،بروالهوال!نحرالإيمانعنوحزمقو!ف!

وقواعدالمعاسلاتأصولعن؟فلىوطولب!دوءيتحدثالمدنيةالسور

هذاومرد.المسلمالفرد!هاياهتزمأن،!التىالاجتماعوآدابالسلوك

السورةفى،وقوعهالموة!فف3اختااىإالأسلوبفىوالتنوعالاختلاف

حينئذا)ب:حىومن،اءهمكبرا-ممةارواعتاةيخاطبالقرآنكانادكية

ممصبماالإنسانلايكونأىاسلام"3الأو)!االدعائمبصانءلى-ديثهيأ!بأن

-يزاوحتوياالحدبثهذايكونأتأليضآالطبيصتومن،بهابالإممانإلا

القرآنفإنالمدنيةالسورفىوأما.ا)وعيدووالتمدليد،المفحماقيقناعبين

إلىحاجةفىوأصبحيانهبةورسخأصوداسه-يمرتإسلابامجتمعابنحاط

والا-حماءيةالاقتصاديةاب،لار-مختاتفىأفرادهبنالعلاتاتتنظيم

والسلوكية.

أقسملا":اص4القصلىورةفىسبصانهاللهلقوالأولالةوعأمثلهوءن

عظامه،حنيلنأنالإرسانأيحسب،ا،وامةاسباكفيمأىولا،القيامةبوم

أيانيسأل،أماكل.4ليفجرا!لإنمصانليربربل،4بنازز-:ىأنعلىتادرينبلى

يقول،ا)فمروالشمسوبمح،اشمراو!صف،الكلسقبرفإدا،القيامةيوم

الإنسانينبأ،يوءئذالمستقرربكاىإ،وزرلاكلا،المفرأينومئذالإنسان

"..وأخر)1(.قدمبمايو!ذ

الذينيأيها":اتالحبرسورةقسبحانهقو)4الضإقاكوع4أمثا4ومن

مننساءولا،منهمخيرأر؟ونواأنع!ىقوم"ن9كأملاث--رمنو!آ

،بالالقابتنابزواولاأنذمهكمتل!زواولاءم!نض!أن3يرأننمها?-ى

.13الىامنالآيات:القيامةسورة)1(
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يأكا،اظا،وناهمفأولئكيتبلمومن،الإيمانبعدالفسوقالاسمبئس

،تجسس!واولا،إثمالظنبعضإن،الظنمنكثيرأاجتنبواآمنوالذين

،فكرهتموهميتاأخيهلحمت(كلأنأحدآأيحب،بعضابعضكمينتبولا

.)1("رحيمتواباللهإناللهوانقوا

الأولىفالآياتسب!خها،اىاوالآياتالآيتينهاتنبينالفرقوواضح

الإزسانعلىنن!رثم،الحديث"نبعدهبأقمانجطورةإيذانالتصدربالقسم

الموتبعدالنخرةعظامهوبمحبثهبسنطخاللهبأناعتقادهأوظنهاليهافر

الإنسافهالجسمأجزاءأدقإعادةعلىقادرو-لعزبأنهذلكو-ردءلى

اثنانذثالايتماثلالتىتلث،الأصصخ؟يلمةوهىالبشربيناختلافأوأممقهـا

واستبعاد،القامةبيومالإنسانخهكمإلىأيضآالآياتوتشير.الناسمن

الرههباليوم!ذامظاهربعضبذكرذلكعلتردثم،استحالتهأوحدوثه

مسئو)يتهوتحملفيهو-لعزالهمواجهـةمنمفرأالإنسانلايجدحيث

.دنياهفىأممالمنقدمعاأممامهكاملة

السلوكفأالتو-يهاتبعضعلتضتملانفإنهماالأخريانالآينانأما

ا-ثرامعلىتقوموالى،المسلمالفردبهالخطأنينبغىالتىوالأخلاق

منوتصفيهانفسهتطهركا،منهماكيلأوبممالتعريضوعدم،الآضرين

والخلقية.النفسيةالانحرافاتسائر

لمقتضىالكلاممطابقةأنالصددهذافىالبلاغبنمنكلاميؤخذوالذى

الغرضأوالموضوعحسبانهفىالشاعمأوالمتكموضحإذاإلاتتملاالحال

جوهعنمعبرا،)"مهايرا،معهشلإئمآكلامهيأقيحيثفيهيتكلمالذى

،شعرهأوبكلامهإليهيتوجهالذىا!اطبحسبانهف!يضحكا،الخاص

،بالموضوععلممنالخاطبهذاعابهاا!ىالحالوفقاللغوىتعبيرهفيكيف

يتطلبأوالإيجازيفرضمعنفكرىمستوئومن،لهوإنكاربهجهلأو

.11،12:الآيتان:الحجراتسؤرة)1(
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الموضرعتناولتستدعىمعينة:ءواطفمشاعرومن،والتفصيلالتطويل

مختلفة.وءواطفصشاءرذىآخرمخاطبإلىبالةسبةءنهاتختافبصورة

:تال-ينالمشهـورةصصيفتهفىالمعتمربنبثسعلمهذلاثإلىأشاروتد

ا،ستمعين،أوزانوبينبيمانهافتوازن،ا،ماقأقدارتعرفأنوينب!ى"

حتى،مقامأحالو)؟ل،كلامأطبقةلكلفتر*ل،الحالاتأقداروبين

أقدارعلىإصتم!كناوأ"بىار،المقاماتأقدارءلىالمعاقأقدارتقسم

1(.")الحالات

للغرةلىمجافيأالكلاممنماجاءالعربالبلاغيونءابالمنطلقهذاومن

كقولوذلك.وشعورهالمخاطبذوقحمق!هقغيرأو،فيهقيلالذى

-:ابرا!يمبناسحاق

أبلاكالذىماشعرىإيتيافاكالبلغيركداروا

الخليفةيدىبرينألقاهاللشاعرقصيدةمطلىيمثلالبيتهذاإنقالوافقد

أثاربهاجاءالتىبالصورةلكنه،الجديدق!رهببناءاحتفالهتاسبةالمعتصم

حوله،ادتم!شنةوسفىهإرهما1!!،المعتصمنفسفىوالتطيرالنشاؤم

.إ2(فالأدىوممهمهمردوصنقهفىتوا

يومفىالداعىأنشدالشعراءبعضأنمنماروىأيضأالقبيلهذاومن

:لمهرجانا

المهرجانويوم،الداعىغرةبمضسيان3نولبشرىتقللا

فعندىبشرىتقلإن":قلتهلا:قالثم،ضرباالداعىفأوجعه

الفضلفيهاهنأالتىلقصيدتهنواسآبىاستفتاحأيضأومنه."بشريان

فيه:يقولالذى"برمكىمحيىابن

452-ه1!صالسابقانطر)2(141صالصناعتين)1(
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ودادىأخنكلموإقعليكلبادىالخشوعإنالبلىأرخ

بقوله:القصيدةختمفلما،الابتداءهذامنالفضلتطيروقد

وغادرائحينمنبرمكبنىفقدتمماإذاالدنياعلىسلام

نكبوا)1(.حتىأيصبوعيمضلمإنهقيلوعسيحلماكراهتهاست!*ت

الخاطبحالمراعاتهلعدمالبلاغةعنخرجالذىالكلامنماذجومنألم!

:فقالالمدعبدبنهشامعلىدخلالذىالشاعرقول

الأحوالعينالأفقفىكأنهاتفعلولماقدكادت!مفراء

أ-ولكاقولشامالكنو،الغروب-بيللىالشصوصىفيقصدوهو

فىجريربةولأيضألذلكاقثيليم!ش.كا4بحبح!هوأمر،ذلثمنفاستاء

:مروانونالملكعبدبهايمدحقصيدةمطاح

...........صاحغيرةؤادكأتصحوأم

أنت.فؤادكبل:)4وقال،الابتداءهذااستنكرالملثعبدإنويقال

بمفهومهاأنهاالعربيةالبلاغةعلىإذنالتجنىقبيلمنوليس

عل،تقنصرتكادأو،اقتهستالحاللمقتضىالمطابقةرعايةفىالمنمابق

الختلفةالمواقفتذخفىنفسهاوتحصر،ذاتهالمتكلمدائرةعنهوخارجما

ءمينة،لغويةخواصذاتوتراكيبتعبيراتمنلهايساقأنينبغىمالبيا؟،

على،المعاقبعلميسمىهوماو،الثلاثةعلومهاأحدبهتكفلالذىالنحوعلى

بهتضطربننيمكلوما،المتكلمهـوونفسهالكلاممصدرأغفلتحين

منهاج:القرطاجنىحازمأيضاوانظر451،453صالسابقانظر)1(

الحبيبمحمدوتحقيقتقديم(6691تونس)914صالأدباءوصاجلبلغاء

الخوجةهبن
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الإفلاتولايرستطخ،عليهتستحوذمعقدةوأحاسيستباثشةمشاعرمنأمماقه

باطنه.فىاممامنة1لمشاءرهوتصويررأ،4ذابعنأتعهيركلاء،فيأقى،مئها

الخاطب؟أوضوعإوابهلحسابالتض-يةأوالمتكامإغفاللا؟ممنأنهوالواخ

لعواطفهام!رجماالذاتعنمنبثقااسكلامامنيأكقابمانعتدفإنناثمومن

يقسقأولم،فيهاقيلاكأاالمناسبةأوالموضوعحيتوافقلموإن،الخاصة

وتفسيرهفىتحليله4يترأنئذ4صالناقدأوالب!ءكماوعلى.انحاطبمثاعرح

المتبنىبهمااستهلالذانالبيتانإذلكءئالأبرزولعل،أخرىوجهةللنص

:!اواللإخشيدىءافورمدحفىةالمثصموراليائيةقصىيدته

أمانيايكنأنالمناياوحسبشافياالموتترىأنبكءفى

مدا-ياعدواأوفأعياصلىيقاترىأنتمةيتلم!تمنيتها

نهيثيرالما،لهنفسهالشاءرأعدإذى،دحا!واحتفقانلاالبيتانفهذان

الناحية-مىذهوهما-ءن،والألما-لزنمشاعرمنجمعثهوءا،تذكرالموعن

،لكنهماالحاللمقتضىوهوالمطابقة،الأساءىالقديمةابلاغةاشرطفقدامد

فىالحزينةالمتمردةالمتنبىن!-يةعنتعهيرأصدقيعبرانأخرىناحيةمن

،اط!!حاوياءأ-ءبراءلىروخأنهذلاث،ا(قي!هبدةفيهأنشأاذىااوقتاذلك

لإظفىالمنا!بأءلىاتولىأهلانفع!4وبعد،وموا!بةبقدراتهيثقوكان

رأىبي!!ا-فوةحدثتو،4أ!الةإدوالصيفيحققلمةلمما،الدولةبف

تضموما،عليهيزةعزذعرياتمنفهـلماءح،الثامبلاديفارقأنالمتنبى

بهتنضحمانحوءاى،نف!4الدولةهـهمهرأل!3وءلى،وأحبابأ!لمن

مطلعها:التىيةالميهقصيدز"

سقمعندهوحالىبجسمىومنيضبمقلبهممنتلباهواحر

،الإخشيدىكافورحاكهافىمؤس؟خيرامصرإلىالمف!بىاتجهوقد

لكنه،قبلمنإليهماالمشاربالبيتينبدأهاالتىبالقصيدةمعهحياتهوبدأ

سيفلفراقبالحزن)حساسفمن،مختلفةبمشاعريفطرمكانالواخفى
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إحساساطإ،عايها!خالتىالنفسيةوالثورةياءبادممبرإحساسإلى،ا)دولة

ع،كافورماخإلمىاضطرحياالجديدءوقنهفىبهايشعرا)ى،بالمرارة

ساعدتهاحقرعهداإلاليسوأنه،بشعرهيمدحأنمنأقلبأنهاعتقاده

قصىدتهيالمتهقاصاالضفسئابوهذاق.مصرفىماهـ3لىتوعلىوفالظر

المتهردة4الأبرينةلحزاكفسهدتا!ااوزص!وير،قلبهمنباذومةدءت"فب!إءت

عآ.الوهـوؤيهقيلتالذىالموضوعح!حمبمتالموإق

إلىالعربيةا)بارء4بدءوةتتصا!ة؟إليثانشرأخرىملاحظةب!ثت

بمعناهال!رثللبيانتفيناتعدالمراعاةبهذهأص!اوهى،الخاطبحالمراعاة

الفتونروستوىو،"يرةالفصصللغةبادىإمااا)تعاملىتوتشصل1)ذى،ايىحا)و

غلبتالتىافنوناتلثوهى،اعتبارموضمحفي!ااذاطبيرممونالتىالأدبية0

واظعلابر4،عامةلي!فةاكإسهاتأوش!ر،قئا،إكشعرالعربىالأدبعلى

.(الموضهوءكاالمقالفيهاوثدخل)

يصورالذىاكمرأو،يعةالطهكشعرالأخرىالأدبألوانسائرأما

المسرحية،وفن،ةالقصيرالقصةوفن،الروايةوفن،إنسانيةأونفسبؤبةتجر

كلفئالأديبتبطيروإنما،اءتىاردقأثافوالنظارةالقراءلجمهورفليهر

والفكرية،،،والنة-مةوالاجتماعية،الذاتية:أ!مادهابكلالفنيةبتهبتجومنها

بة.الت!رلهذهإطاراالمستخدمالفنىلللش!العامةالجصاليةبالقيميرتب!عا

م!يارىعلم4اله،*ش

اللغةيتهددبدأالذىالحنخطربيةالعرعلهاءمنأسلالىاخثىحينما

الفتوحاتةلكثرنتيصةلاه!رةالثافىالقرنومطا)حالأولالقرنأواخرصنذ

جهودالبذلونالعلماءهؤلاءراح-5بغيرالعربىالدمواختلا!،الإسلامية

،المقدسلكتابهاوصوناوسلإمتهااللغةنقاءعلىالحفاظأجلمنعظيمة

عرففيماالجهـودهذةتبلورتوقد.الأولىبالدرجة،الكريمالقرآناوهو

على.تقوم-علومكيهاوهى!العربيةعلوم"أو"اللسانعلومداذلك-باصمبعد
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واستنبارومعاير،والجماليهاللغويةخصائصهواستكشافالعربىالنصدراسة

يكت!بأوبالعربيةتكاممنتوالهاعلىوينسج،عليهاسيرأسساتصلحعامة

ويظل،بماضىيهاموصولااللغةحاضريظلثمومن،-أنرأوشعرا-بها

فىم!4والتجاوب،والأجدادالآباءجيلفهـمعلىقادراالأبناءجيل

وإحساسه.فكره

المصطليمذلكأنهذا،ومعنى"البلاشةعلم"العاومهذهبنمنوكان

ومامنه!القولفنحولالدراسةتطوروإز.نابمضىا!ش"ابلاغةا"أى

بمعنىيعدفلم،4إسابةاالمقالةفىتناولناهأذىاالمفهومإلىبالإضافة،%رآ

أصبحوإنما،اللغوىللتعبرأساسيامقوماتشكلأىاالفنيةأوالقيمةالصفة

،الاتجاععلمو،الأصولوعلم،النحوعلمنقولكا،معينلعلما!مما

بمعنىالنرو،ءمامبالمعياريةاتصفعلملكنه..وهكذا،التشريحوعلم

نأالكاتبأوالمتكلمعلىينبغىاىاالختلفةالقواعدبوضىحعنوابهالمشتغلين

وانتهىمباحثهبيانقونالمتأخرالبلاغوننشطوتد.كلامهتأليففىيتبعها

المعات""هىثلازة-علومأو-مباحثعليشتملأنهإلىالأمر!تم

حتىعليهالمتعارفهويمالتفهذايزالولا")1(.البدتم"و"البيان"و

ئة.العرللبلاغةالدارسينبينالآن

تقسيماتح!9لي؟نلمالمتأخرينجانبمنا)ثلاقالتقسيمهذاأنعلى

خلاصةأنيرونفهم،إليهايستندفلسفةوراءهوإنماكانت،أوارتجاليأ

:-هوأمرانشرحهسبقاذىابالمعنى-ا!كلامفىالبلاغةإليهخهدفما

-ءليرهمنالفصيحا)!لاموتمييز،الصرادالمعئفتأديةفىالخطأءنالاحتراز

")1(،المعاتعلم"بهتكفلالمرادالمعنىتأديةفىالخطأعنفالاحتراز

.(رو626ت)السكاكىيعقوبلأبىالعلوممفتاحكتابانظر)1(

فىالكلامتراكيبخواصتتبع"بانهالمعانىعلمالسكاكىعرف)2(

الخطا.عنعليهابالوقوفليحترزوغيرهالاستحسانمنبهايتصلوماالافادة

الأولى(الطبعة86صالسابق)،ذكرهالحالتقتضىماس!لىالكلامتطبيقفى

-.بهيعرفعلم!:هوأخرتعريفابهواستبدلالتعريفهذاالمخطيبانتقدوقد

.(01صالايضاحكتاب،الحالمقتضىيطابقبهاالتىالعربىاللفظأحوال
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بصإرةأو،والحالادكلامو!نالمطابقةكيفيةيردرسالذىالعلمهولأنه

اك!بيريتطابقبهاا)ىالختلفةالتعبيرأسا)يبيدرسالذىالعلمهو،آخرى

تفوعواختلافهـافوء14بقدرو،تخهلمفوتتفاوتالحالإنح!ث،الحالءح

قبل.منأشرناكلانحىوعلى،وتختلفلأساليبا

باط-لىيدركماإلىمنهبرمضيربمحهغ!سثنالفصيحا)-كلامتمييزو

مفرداتعلىاسحالوالاطلأعإلىبر-خخرآوبعض،التضافروهـوإلاكوى

الإلمامإلىزاكبعضريرجىحو،بةاالغرهوو(اللغةمق)بصىماأو،اللغة

ر!فالدار،اللفظىاضع!يدوا:الةياسلفةوهومخاوالنحوفالصسعدب!وا

،داتلمفراوصهفي،ا)-ممدماتليأبةيةعىوءلمايكونوالنحوفالصر)*اورى

بينها!وعىهذايحولبحيث،4العربياللغةفئكيبللزالص-يحةاوالأنماط

.الساب!شال!يه!نمنءىإلىالانزلالتىثور

هاخر:آاكلامابفصاحةالخلهالصوبثالثوهـوالم!وىالتعقيدأما

اثافىاامامو!وا"ابياناةمامإلا"-أي!مرفى-إتملالم!م3إافى14احإدرةإن

البلاغة.علوممن

دوريأق،الحاللمقتضىوءطابقته،ا)مملامفىا)فصاحةتح!فوبعد

وجو،تعرفةيه-ابلاش"اعلومءنوالأخيرالثالثالعلم-"البدخعلم"

)1(.وتزيينهالكلامتحسن

.15،243صالسابق:القزوينىالخطيبانظر)1(
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،ز/ناابرثا

(،البيان"لمصطلحالبلاغيالمدلولى

،والان!شافا)وضوحءلىاللغرىمعناهاأصلفى"البيان"كلمةتدل

أوا!يئة،بالإشارةأوكان،المكتوبأوالمنطوقبا)+ولذلكتمي!واء

الم!ىهذاولعل.لالحادلالةعليهايطلقا)ىوهى،الضىءيبدوعليهاالتى

كا،البيانلأنواعتفيمههـ(255ت)الجاحظعليهبنىالذىدواللغوى

الدراسةمجالفىلكنه.كذلاثلهتقسيمه!(386ت)الرماقمنهاستمد

السابق،الكلمةمفهوميضيق،بعامةالقوكبفنتتعلقاىاالدراسةأوالأدبية

بالقولعنهاوالتإر،وأفكارخواطرمنالنفسفىمماالإعرابعلىويقتصر

جعلهاحينالتعببرمنمعينبمستوىخص!االقاهرعدإنبل،الكتابةأو

والأفكاراظواطرعننعبيرأىبهايقصدؤهولم،والبلاغةللفصاحةمرادفة

،الصورةوجمالالدلالةتجماميتسمإذىاات!جيراءنا"رعاذلكبهاأرافىوإنما

.هذكرمرنصماعلى

حتىالبلاغىالبحثبتطورذلكبعدتخصبماصاأ-كلمةاهذهازدادتثم

لدى،علومهامنعلمأو،البلاغةعلممنمباحثمبحثعلىتطلقأصبحت

التىللعلاقةالبلاغيينهؤلاءتصورقبلمنبيناوقد.بنالمتأخرالبلاكةعلماء

ا"لماهذاأنفىوتتصل،يةتعبيركقيمةالبلاغةومفهومالبيانعلمبنتربط

فصاحةعيوبمنعيبايعدالذ!الم!وىالتعقيدفىالوقوعمناتتكلمبعصم

.ادمملام

للبلاغة-الاصىطلاحىوالمعنىال!يانعلمظيفهبينوالربطهذاأنوالواةح

العلمهذادراسةإنإذ،ت!فمنيخلو-لاتعبيريةقيمةباعتبارها
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اللشبيه*فىتتمثلوالتى،منوالهعلىئسجومنالخطيبقدمهاالتىبمباحثه

الوقوعتجنبإلىبالضرورةدىتؤلاوالكناية،والاستعارة،المرسلوالمجاز

العرفعليهاجرىالتىالكا،تمدلولاتعلى(الوقوفلأن،العيبذلكفى

وإنما!،الهيانعلمبدراسةيتأقلاالاستعمالفىعليهاالخروجوعدم،انمغوى

والبصر،4نصوصيعابواسة،العربىالأدبذخاثرعلىالاطلاعإلىسعةدهمر

م!ىبر!نالربطفىالمحاولةهذهولعل.التعبيرفىوطرائقهااللغةبأساليب

،الأصلاقاسووالتق!يمالتبويبلمنه!أثرأإلاليستا)تيانعلم9البلاغة

سيطرالذىالمنطقىالمنهجهوو،بينهاالعلاقةخلقومحاولة،فروعلعدةالواحد

.المتأخرةعصورهافىالبلاغيةالدراساتعلى

الم!ىإيرادبهيعرفعلم"بأنهالبيانعلمعرفواالبلاغ!ي!نهؤلاءإنثم

الواحدالمعنىإيرادومعنى.)1("عليهالدلالةف!وضوحمختلفةبطرقالواحد

بطريقأخىل!ىوكلرة،التشبمايهبطريقمرةإيراده-عندهممختلة4-طرقفى

وأول.أ-3ضايةابطرقتالئةوأحيانا،بالاستعارةالمجازأوالمرسلالمجاز

تأديتهممكنالمعاقمنمعنىأىأنالتعريفهذامنالذهنإلىيتبادرما

المعاقمنفكئيز،الواخفىكذلاثالأمروليسالبيانيةالأساليبهذهبكل

،الطرؤ؟ممذهمنالأكزعلىطريؤينأو،واحدبطريقأداؤهايمكن

فيهكثرقولعنهتعبراىاإيبالأيصإاختلافحالمعنىبوحدةالةولإنثم

يتصيزاىادةالتعبيرلخصائصهوالإنكار،اللغوىالأداءحساسيةعلىالتبمىمن

لكن،واحداابردأصلمهفىالمعنىي!ونقدحقا.أسلوبعنأسلوببها

الهاممفيةوالمعافىالظلالءنعليهبضفىالهيانيةالصورهذهمنأىفىإبرازه

فىالسكاكىعرفهوقد.151صالسابق:المقزوينىالخطيب)1(

مختلفةطرقفىالواحدالمعنىايرادمعرفةلابانه86صالعلومهفتاحكتابة

ايرادمعرفةأنالواضحومن،وبالنقصانعليهالدلالةوضوحفىبالزيادة

مئأدقالخطيبفتعريفلذا.العلمهىليستمختلفةطرقفىالواحدالمعنى

المسكاكى.تعريف

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الذىالمعنىيكونأنيمكنلا"ثمومن،الأخرىاصورةاعليهتخحفيه!الا

إذافنحنبالكنايةأوأوبالاستعارةبالحقيقةأدىالذىهوبالتشبمايهيؤدى

الهبارةهذهمنالمستفادفالمعنى،كريمأنهففلنامثلابال!رمإنسانااوصفنا

وصفهوهو،التركيبذ!عليهيدلأوالألفاروعايهتدلمايتجاوزلا

منه.نقصأوالمعنىهذاقزيادةلأيةإفادةغيرمن؟بالكرم

خيالهوزادهوالذى،زائدم!ىفهناا)سحابيشبهإنهمثلاقلناإذاأما

الصلةإلىيفطنأنواسئطاع،هوأمامهومافيههـومماانتقلالذىلإالمتكلم

لميزدالذى،الأولللمتردثتتصلينلمالصلةوهذ.،والسحابانالإفلابرثن

ذعر،ماعلىاقتكلسولذلكنجيالهتدرولم،فةطكرمبالىوصفهأنملى

-.أرادبمايقومأنه!ورأى

سحابارأيناأوالخر،تمطرانكفيه:إنمثلافقلنااستعرناإذاوكذلك

الغةواليالتخيلمنالقول!ن!ذينمنكلفق...معتفيهيعطىينفكلا

دا.)1(الأولينالقو)ينفى)يسما*الادعاء

وضوحبينهامنحيثفيماتختلفالبيانيةالطرقهذهبأنالبلاغيينوقول

تولالوضوحهذافىوالنقصانالزيادةحيثمنأو،المعنىعلىالدلالة3

البيانيةالأساليبف!والخفاءحضإالوموضوعلأن،أو!آمناةشةاحاإيحتاج

،لاستعارةاالتشبيهوأسلوبفىفنالطربينيج!خالذىالشبهوجهطبيعةعلىيتوقف

فىأسلوبىالمرادمنهاوالمعنىالحقيتىللكلمةالمعنىبينالقائمةالعلاقةطبيعةعلى،و

خياله،وسعة،المتاقىثقافةمدىعلىيرةوقفكما،والكنايةالمرصل+المجاز.

البعضلدىواضحايبدوفا،للاختلافمجالوكا!ا،ملاحظتهاوقوة

آخرأساسعنالبحثمنلابدثمومن،الآخرالبعضلدىخةيايبدو

فىنتصورهوالذى.الموضوعإلىأقربيكونهذهالطرقالببانيةبينلاتهييز

بعد.فيماسيتبينماتوعلىمنها)كلاللغوىالتشكيلهوطبيعةالصددهذا

الانجلومكتبة،الثانيةالطبعة،البيانعلم:طبانةبدوىالدكتور)1(

http://www.al-maktabeh.com.93صر،
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يب!ءونهنرامالمنطنىوراءالبحثالمتأخرينالبلاكيينمنوأنياظ

إن-فيقولون،الدلالاتأنواععنفيهايتحدثونبمقدمةالبيانلعلمدراستهم

/!الذاتعلىمئلا"عمد9لفظكدلالةلهوضهحماعلىيدلأن)مااللفظ

هىوهذه،وهكذاالصاهلالحيوانعلى!الحمان")فظودلالة،الخاصة

وإما"،لهوضحالذىاللفظخالمدلولفيهايتطابقالتىأىالوضعيةالدلالة

"وهذه،منهغرفةعلىالبيتيطلقكأنلهوضحماعلىجزءاللفظيدلأن

الكلىالمعنىفىمتضمنالمعنىجزءلأن،التضمنيةبالدلالأتعرفالدلالة

\الموضوعمعناهملازعلىاللفظيدلأنإماو.للبيتبالنسبهكالغرفةفيهوداخل

فكل،"الشجاعةعلى"الأسدودلالة،"افحكا"علىالإنسانكدلالةله

12الإنسان"كلمةمفيومفىداخالينغيرالشباعةومعنىالضحكمعنىمن

بالدلالة.الدلالة3هذوتسمى،لهمالازمانأمرانهماوإنما(الأسد"وكلمة

-.العقليةاسمالدلالةتحتتندرتاءيةوالا)كزالتضمنيةلتينالدلاوكلتا،اميةالالتز

يتعلق-لاالبيانعلمبأنعليهيعةبونالتقس!يمهذاالبلاغيونيوردأنوبعد

.معناهفىالمستخدمالتعبيرلأن،الوضعيةالدلالةوهىالأولم!بالدلالةفيهالبحث

يخلولاإذ،نقصانأصالدلالةوضوحفىزيادةفيهيتصورلالهوضحالذى

بمديولات.عالماالقارىءأوإساخايكونأنإما،احتمالينأحدمنالأمر

بهاعالمكأيرأو،الوضوحفىتفاوتهناكيكونأندونفيف!صهاالألفاظ

من.،بهمايتعلقا)بيانعلمفإنيانالأخرالدلالتانأما.أصلاشيثألفهمفلا

ااستخدآفإذا،مالهلازأوآخرسنىمنءأجزقديكونالواحدالمعنىإنحيث

وأالتضمنارتباطبهتبطيرآضرمهىبهوأريدالمعنىذلكءلىالدالاللفظ

،ااجمرامناطذلكوئهاوخفاالدلالةوضىوحفىللتفاوتهناكمجالكانامالالتز

.البيانعلمفى

عناءأخهاعقيمه.ءحرفىيدركالدلالاتأنواعفىالمقدمةلهذهالقارىءإن

بصماتمنأخرىبصمةإلاليستوأنها،الياقالبحثفئالجدوىقليلة

بالجفات.9وأصابها،البلاغيةالدراساتعوقالذىوالمنطتىالفلسقالبرث

كيأوالالتزامالتض!ندلا)ىفى!حصرلاالبياقالتعبرفطرق،والشحوب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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كما،والكنايةالمرسلازافىأسلربىفى7بهماالاعتدادصحإذا-و،يقولون

التشبيهأسلوبىفىالمنطقىبمعناهمامنهمالأىأثرلافإنه،بعدؤ؟سيتضح

.الكلامفىشيوءايةالبياالطرقء!رأوهما،والاستعا!ة1

لعلمتعريفهمفىالبلايينلآراءنقداتمنوجهناهمابكلنريدولا

نضيفوإنما،السابقينلكلامفقطوالهدمالاعتراضسبيلنسلثأنرالبهان

ووظيفة،عامةبصفةالبلاغة،ي!تصورنايتضمنإبابيامسل!اذلكإلى

،معنيانله"الهلمدغة"مصطلحأننراهوالذى.4خاصبصفةالبيانعم

فيقالوالمتكلمللكلامالوصفمنهيفقالذىوهوا،صدرىالمعنىأ-لىهطص

وهذا،الخ.."بليغمتحدث"و،"بليغةخطبة"و،":)(بليغ-دل!

البلاغةإنقولهموهو،السابقالب!غه!نتعريفعليهي!طقالمعى!ى

هذايثيرهمماالرغمعلى،فصاحتهحالحاللمقتضىالبهلإا4مطابةهى

اسماكونهأىالاسمبمعنىالثافىالم!ى.بيانهاسبقاء!راضاتمن"التعريف

دراساثفىمايبدووبحسب،الحالهذهفىومعناه،العر!يةمنعلوممعننلالعم

التعبيرطرازققجمالياعثايبحثالذىالعلمأنه،معاوالمتأخرينأسابهينا

منيت!ونقدالذىاشغليبامستوىأوالمفردءستومم!سوا?لى"الل!وى

احتففنا!.وإذا"الأساوبعلم"إلىأقر/بالمعنىبهذاابلاء"وا.أكزأوجملة

أسا)يبدراسةوظ"فتهبأنال!ولفيهكنحينئذ"البيانعلم"بمصطلح

أسلوبمابينتننوعوهى،كلباثرءيريقرمحلرالمعنىتؤدىأىااللهوىالتعبير

فيهاتختلفإبالأساةالكنماية)ا-وأسلوب،المجازوأساوب،التث؟يه

؟ةسيتضحوكاالإشارةسلفتعا،م!،كلفكوينطهيعةحهث!نبهنجا

فىيتمثلالممفبيهافىؤ،،،الم!خماإ؟باتطر!قفىاختلافهاذلكويذخ.بعد

علىنقليقوموالكنايةالمجازوفى،م!كنأمرفىبهوالمشبهالمشبهبننالمشاركة1

المدلولين.لي!نمالعلاقةآخرمدلولإلىمعينبمدلولالخاصالفظ

.ا)بيانعلم،وضهوعاتمفصلة4الىدرليإ،وفما

الدراسةتنصبوبذلك،المجازمنضرباالكنايةاعتبارالىأميل)1(

http://www.al-maktabeh.com.والمجاز،التشبيه:هماأساسيينمبحثينعلىالبيانعلمفى
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التشبيهأسلوب

للتقمبيهالهلاغىالمعنى

،ومعنىالمقارنةمعنى:اثننمعنهشالعرلمةفىا)تشدطأسلو! ---.-ححس
تباوكلقىللأولتيجةالأخيرالمعنىهذاي!ويقوقد،المباشرشيرالوصهف

مننوعابينهمانعقدفإنمابشىءشىءتمفبيهإلىنعمد-ممتهـ..د،عليه

حص-

علىإصسيئيناأحدتفضيلإلىتهدفلاالمقارنة!ذهالظاهر-!ن!المقا!نة

بعهارةأو،بهالمشه؟4لمحفالصني؟4المشهوصهفإلمىترىوإنما،الأ

إشبه،اعلىبهالمشبه!صاتبعنىلىانننتخابالمفارنةهذزتيجةفإنأنجرى

إقارنةافيهتهدو"كالأءلامالب!رفىالمنشئاتالجوار.4و"تعالىاللهفقول

-

المذاض!إ"نعنىلاهناوالمقارنة.-الجبالبنوالبصرعبابتمخراىآالسفنء!ن

،والارتفاعالضخامةمنا!بالبهوصفتبماالسفنوصيفتكلىوإنما

:المنذربنللنعمانفيهايعتذرا)ىقصيدتهفىاذلىياقاالنانج!4قولوكذلاث

والىحعنكا:تأىاأنخلتنومدرعكاهـوالذىكالليلفإنك

ورائهاعقدمفاضهلمةمنالشاجمرتيهلاوالليلالنعمانبنمقارنةاليتففى

الامتدادمنالثاقبهاتحهمفمابمثلالأولوص!فإلىي!صدوإنما،بيغصا

يفلتلاو،الكونفى"نحلإلىممتدإوحثلىابظلامهفالليل،والشهول

فىالمنذربنالنعمانوحذلك،الأرضسطعلىموقعهكانمهماكائنمنه

نءلاشاعرمهـربفلا.والشمولالامتدادبولا"صفبرأسهوقوةسطوته

به.يحلمكانأىقتطولهسهوفالصاطشةانالنعصودلأنعقابه

صقةفئشيةشبنالربطعلىيقومالتشايهأنالمثا)!نمنكلاويتضح

اضشبيهاأسلوببهايتحتكقأربعةعناصركأةأنأيصايتضح،كاأكثرأو

:!ىالعناصروهذه،الكلامخأ

النفسىالتأزيرإعطاؤهأوالصفةفىإشراكهيرادما،الأولالعنصر-أ

دا.المشبه"ويسمىلغيرهثبقطالذ!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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التأئيرذلكلهأوكانالصفةتلكفيهاتضحتما،الثافىالعنصر-2

اللشبيهأسلوبفىجوهرىالعنصرينوكلا."بهالمشبه9ويسمى،النفسى

اللفظفىمعا،إمابوجودهماإلاصورتهتتحققولافيهعنهالاستغناءيمكنلا

يذكريألاالتقديرفىواما،السابقينالمثالبنفىكاالكلامفىيذكرابأن

وجود!ضرورةإلىتدعواللغةءوقواعد،عليهيدلالسياقدممنأحدهما

تصيدتهمطاحفىطهء!ودعلىالشاعرقولالمشبهحذففئال،أحيانا

:!ثاعرميلاد!

نبىوقلبساحربعصاا(-فكالشعاعهبط!الأرض

بشرىهيكلتيليدفىحلتالروحأشعةمنلمحة

الضميروهوفيهالمشبهيذكرلمتشبيهأسلوبعلىالئاقالبيتاشتملفقد

ة"الخء..لمحةهو"الكلاموتقدير،السياقبقرينةالشاعرعلىالعائد

:الحجاجيخاطبمنكانقولأيضأومنه

صفيرالصافر)1(تنفرمنفتخاءنعامةالحروبوفىعلىأسد

هووالمشبه،؟!امشبهالأولالشطرفىأنعامة"و"أسد)فكلمتا

بهقولدالمشبهحذفومثال.مبتدأالواخالسياقمنالمفهومالمقدرالضصر

فرسه:وصىففىالقيسامرىء

)2(وت!ريبتتفلوإرخاءيصرحاننعامةوساقاظبىأيطلاله

الضمور!فىالظبىقنجاصرخاصرتيهتشبيه:هىتشبي!هاتبعةأرصنيتضفهو

الذئب،بجرىالخفيفوجريه،والصلابةالطولفىالنعامةب!اقىوساقيه

والضعف+الجينعنكنايةالمفاصلس!ترخيةالعظاملينة:فتخاء)1(

أيطليه!لضمورالظبىوخصصخاصرتاه:ونحوهالمظبى6يطلا)2(

الثعلب.ولد:التتفل.الذئب:السرحان6سهولةفيهالذىالجرى:الارخاء

http://www.al-maktabeh.comمعا.ووضعهمايديهرفع:العدوفىالفرستقريب
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يدلالسياقلكن-يعأفيهامحذ!فبهوالمشبه.الثعلببجرىالشديدوجربه

الخ....الظبىكأبطلىيطلانألهأالكلاونقدير،عله،

التشبيهصورةتحفقفىيةالأ!هذهبهوالمشبهالمشبهمنلكلولماكان

تمييزاأالتشبيهركنى9أو!التشبيهطرفى)باسمإيثارهانرىالكلامقى

الآخرين.العنصرينعنطما

العنصرلينبهتوالمشابهةاكثشالامرىيفيدما،الثالثالعنصر-3مم!

!ححكلمفرفكونقدالأداةوهذه!التشبيهأداة)يسمىو،لمبماب!ينلم

أحدصأو،مفرداإذاكانبهالمشبهيل!هاالكافأن.وا،.

دالسا.والصيتتمةايةوالهنمركباكانوعناصنر-هـ-اذاائبما

تلوبكمقمستثم":إسرائيلبنىإلىالحديثلىتعالىقولهأيضأصومنه

وقددخلت،بهمشبهفاطجارة"قسوةأشدأوكاطجارةفهىذلكبد،من

الحياةمثللمواضرب!:زمالىقولهالثافىومثال،الآيةفىالكافعلإمما

تذروههشيمافأصبحالأرضنباثبهفاختلطالسماءمنأنزلناهاد؟ياكاءلاا

المشبهجملةمنجزءاإلاليساوكافبهاتصلتإالذىالماء"إفلفظياحالر

الشاعر:قولأيضأومثلهبه

وصولايهإوماالحبيبقربالجو!ألممنلقيتماوأشد

ء!ول!ظهورهافوفوالماءالظمايةبلمهاالبيداءفىكالعيس

جزءهىوإنما،بهالم!شبهمىتليسهالثاقالبيتفىوحدها"فالعيس"

:دةالبرخهجفىالشعراءأميرقولومنه،تكوينهفىداخىا!

علىقدمالمسجدالأقصىفىوالرسلملائكهليلاإذاللهبكأسرى

بانعلمكالجندأوبالبدر!طلشهببسيدمالتفوابهخطرتلما

قدر.علوفيوسلمعليهاللهصلىالرسولتشبيهعلىقائمةالتشبهيةفالصورة

المسجدفىحولهالتفواالذينالرسلمنواخوانه،الملائكةبينمكانتهوحمو

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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وقدبالعمأو،النجومحولهتنائرتوقدبالقمر-الإسراءليلةالأقصى

مىجزءأكلا!االجند""والشهب"فإنثمومن،الجندبهأحاطت

به.المشبه

منأنهاومعروث،برمتهالتشبيهأسلوبتتصدرفإنها!"كأنوأما

لهاأتهأوآلخبه!فتجع!بمذآالمبتداحملةعلىتدخلالتىالناسخةالأدوات

والممثببهخ!حاسيهاافانللتشبيهادآكو-يثومنالخننشو

(1ظلةكأنهؤؤقهـماب:لنتقناوإذ":تعالىكقولهوذلاث،الخبرهورلم

فىكاتافالضءير"إرجاناوالياقوت"كأزن:الصناطوروصفىوقوتة

،اظلة"قولىوهووالخبر،نفسهقتا!المشبههوولكأنايصمالآيتين

،ومنبهالمشصبههماالثانيةالآيةفى"إرجانواإليا!وتا"و،الأولىالآيةفى

م!لمقته:فىبنكلثومممروةولأيضأأمثلتها

لاعبينابأيدىتاريرقوؤيهمفيناسيوفناكأن

طلينا)ا-(أوبأر%وانخض!نوكلنهممناثيابناكأن

قيس:أعمتىوقول،4برمشبههاكروخى،مشبهإ"جتينافى""كأنفاس!

عبلريرثوا،لا،السحابةمرجاركابيت!نمشيهاكأن

إستخد!راء!الأيساشحهرأ"مةل"تعدكلمةوالىلى!ااآبأت!!ونقدو

أضاءتفلمانارااشوؤدالذىكثهلممثل!"تعالىقه!لهومنهالمعنىمذافى

الله!لىوقوله،"يبصرونلاظلماتفئوتركهمبنورهماللهذهب41حوما

إذاالجممهلىمثلوتعاطةهموترا!،متوادهمفىالمؤمنينمثل":وسامعليه

."لحىوا)-ح!.باالأعضاءئرسالهتداعىعضوءشهاشتكى

وتطلق،بهاويضربتلفالخرقةاولالمندبوهومخراقجمعمخاريق1()

وبينهاالسيوفبينالشبهووجه،الصبيانبهايلعبالتى،الطرة"على

أ،الأحمرالصبغهوالثانىالبيتفىوالأرجوان.الحركةوسرعةالخفةهنا

الذىبالأرجوانالمقاتلينثياببهاتلطختالتىالغزيرةالدماءشبهتوقد

http://www.al-maktabeh.comالقانية.بالحمرةفيعمهاالثياببهتصبغ
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:الرو!ابنوقول

الفقدالهكنالفاصخكانفقدناهأيهاابروارحمثلوأولادنا

جلدولاجزوعمن4أخىمكاناختلالهيسدلامكانل!ل

،والمضاهـاة،4شا!هةكا،معناصدىأأو،المماثلةمناشتقماوحل

الفعلبصيغةأو،مالايهبصيغةجاءسواءالتمثإيهأدواتمنيعداكاةوافى

-:ألقا؟لكقول

المروعكةودتمأودعهافىوإبنزلتولصإقية

دموعىدكلو-مم!ايحكىوفيضأنينىيحكىأنيماخهافصوت

."!ممى"الفعلهـىالثاتالبيتشطرىفىالقشبمايهفأداة

هوكا،التشبيهأسلوبفىأساسيآعنصراليستالتشبيهأداةأنعل

الأمثلةفىمر،عاالكلامفىتذكرقدوإنما،بهوا،صمبهالمشبهفىالحال

ذلكوأمثلة،التشبيهصورةتحهقحبدو!االكافىميأقوقد،،السابقة

أحلامجملي!ثاتتحطمصررةالعرقالتضامن:كقولنانحصىأنمنأعمر

:التهاىالحسنأبوقول."العدو

سارىخحالبيخهماوالمرءيقظةوالمنيةنومفا"لعمش

+م!.ب!!؟!أ9؟،لأغ"

المتهىوقول.الأداةمنخلواجميعهاجاءتالبيتفىالثلائةفالتشباات

:الإخشيدىافوركايمدح

ترابابفوقالزالذىوكلهينفالمالالودمنكنلتإذا

أطلقوتد.الأداةمنخا)يأجاءالثات-وقدالشطرفىهناوالتشبيه

اصمالأداةفيهتذكرالذىالتشبيهأى،لالأوالنوععلىالمتأخرونالصلاغيون

اممالأداةفيهتذكرلمالذىوهـو.الثافماالنوعيسواكا،المرس!ر"الق!ثيبيه)

إلاهذاصنيعهمفىنرىولسظ."البليغالتشبيه"أو"المؤكدالت!شبةا

علىالزائدوالحرص،البلاغيةأظاهرةا،جوازاستقصاءفئءحممإمعانا

-ص3ء3لهث!زهـ!ص-2!إلرضىحرئص

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ذ!هءمرفهموقد،معينبمصطلحمنهاكلوتسمية،وتجزئتهاتشقيق!ا

الحقيقية.بعادهاأودراسةالظواهرتعمقءنالشكليةاحىبالنوالاهتمام

فىبه4المشبي!حقدأداتهمنالتشهيهأسلوبخلوعندفإنهيكنومهما

صخرةالعربىالتضامن"السابقكقولناللبتدأخبرا:3حانموخأصحصيييراء

وقمتوتد،به4المشبهى"صهخرة"4فكله"العدوأحلامعليهاتتحطم

أيودأجهودناكان)االصدياس!خأكقولناا!لإل!رىلثحبرأ!صران.انجصللمتدأ

:الريىولمدحفىحسصان-ثأبتوقول،أرمضآنيعركةفى

مسلولاللهسيوفمنمهندبهيستظءلنورالرسولإن

الأركهفىالفدائمماالعم!!انطلق"+لحاكاثقولناموخفىيكونوقدص-

هذاقبهالممفء4هىالعاصففالريح،"اتعدوتدمرعاصفةريحاالمحنلة

الشاعر:تولومنه،الحالعلىمنصوبةجاءتوتدالمثال

)1(غزالاورنتعنبراوفاحتبانخوطومالتقرابدت

مضافايكونوقد.الحالعلىمنصوبآجاءبعةالأرالتشبيهاتفىفالمشمبهبه

بالرداءالعافيةشبهت"فقدالعافيةرداءعليكاللهأسبغ":قولنافىكاللمشبه

االمعتادةص!ورتهفىهناالتشه"يةأسلوبيأتولم،مغماكلفىالشمولبجاح

أضيفأخرىصورة!ثجاءبل،الطرفينبينتربطشبهأداةوصودمن

الرضى:الشريفقول،ومنهالعافيةوهوالمشبهالرداءإلىوهوبهآلمشبهفيها

+-كص!حع!-

أجدا؟كمتضحفىنلمزاحوامللابرحتوديكمبواالنسيمأرصى

)2(الهصحالعراصةركمقبرعلىترضعه.النبثجتلننيزالولا

ء،ت-ب

السحب.أىالمزنديهاشبهتتشبيهيةةصورالأولالبيتفىنالمزفصوامل

.البانغصناىالخاءيضمخوط)1(

سحابصقولهممن:والهمع،والرعدالببرقذاتالسحابة:العراصة)2(

هاطر.أىهمع
http://www.al-maktabeh.com
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والخيرالن!فعفيةمامنهماعلىكللاشنمال،الحبوانمنبالحواملالماءغهلالثى

البيتفى"النبتجنين!فىالحالوكذلك،المثمبهإلىبهالمشبهأضبفثم

يتأهبالذىبالجنينبافوعهدهأولفىالنباتتشبيةعلىالمعنىإذ،الثاق

:التهاىالحسنأبىقولومثله.للمشبهالمشبةبهضيفأقدو،الحياةلأستقبال

عارىفإنكبهالتحفتفإذاتحتهعمايشفالرياءئوب

وقديةح.المشبهإلىبهالمشبهضيفأثمباكوبالرياءزشبيهعلىفادكلام

الثعلب،وغانربهةلم!افىالعدوراغ"كقولناالمشبهلنوعمصينابه-قصدرمالمث"4

وزئيرالثعلبفروغان،"الأسودزئيرالعبورساعةجنودنازأرحينعلى

الروغانالذىلنوعمى.قمصدروكلاهما،!مامشبها!شكيبهذافىلملأسود

سص.

.الدورأثناءدناحنومنانطلقالذىالزئرونوع،المعركة/العدوة.حدث
.-!سع!

واديا:تصفالأندلسيةالشاعرةقولومثله

العميمالغيثمضاعفسقا.وادالرمضاءلفحةوتانا

الفطيمعلىحنوالمرضعاتعلينافحنادوحهحلنا

ح!-

الرقيقالنسيمبتأثيرعليهمأغصاخهاوتمايلالأشجارانعطافتشبهة!ى

بهمصدروالمشبه،الرقيقةاللينةالحركةفىرضيعهاءلىوميلهااإرضعةمجىى

."الفطيمعلىالمرضعاتحنو"قرلهاوهوللنوعصبين

النطتإحد!تأثيريصفشكرىالرحمنعبدتولالقبيلهذاومن

نفسه:فىسيقيةلملمر

الباثسالتعسبثوبياحلحبالرأحمعهاحينبقلبىالهيامينزو

عدثةالذىبالاهتزازالنغمةهذهحماعلحظةعواطفهغركيشبهفهو

الممتزجثرالتأقوةهويجمعهماالذى4الفووجه،النسىالبائسلثربياح،لر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الخ"...احالرثلعب":قولهوهوبهالمشبهجاءوقد.بالألمبالإحساس

ليلة:صفوقالمعرىالعالأءأبىلقوأيضآومنه.للنوعمبيناأءصدر

-انمنقا،ئدعليهاإم(الزنجمنعروسهذه)ياى

ابيانؤؤادعننالأكلهربؤيهاجفوقءنالنومهرب

--

،واذسعنعينيهالنومحمهربالاليلةتلاثفىأ!ءسادهيصفىفالمعر

وواضح،الجبانعنقل!آلأءنبصهرتشبههفىؤوجده،تصويرالهرب"
!ض.

.للةوعمبينمصدربهالمشبههـذاأن

به4المشب،واخإسابقاالترديدأنالأذهانفىواضهحايكونأنينبغىو

أما،المفردللتش!"4بالنسبةهوإنماالأداةفيهلم!تذكرالذىالتثبيهأسلوبفى

حالهفئ،فيهبهالمشحهفإن-بعدفيماعنهسنتحدثالذى-المركبالتشبيه

من-يكونماغالبآبل،سبقماعليهينطهقلا،التث"يهأداةوجودعدم

التعةيب-أو،الاستئنافسبيهلعلىجملتهفىمستقا3-اللغوىالتركيبحيث

أسندماإم!نعاىهاتالبربمثابةب!ونالمعنىحيثومن،سابقةفكرةعلى

"أىالذى-الضهىالتشبيه"اممالتشبيهمنالنوعهذاعلىيطلقو.المشبهالى

ذلدوصن،التركيبفىم!اكليلرظوانماالطرفينبذكرةيهيصرحلم

الحمداقا:فراسأبىتول

القيرأوالعالميندونالصدرلناعندناتوسطلأأناسونحن

المهريغلهاالجسناءلميخطبومننفوسناالىالمهقىع!يناتهون

تاطرمنويتحملونه،قومهيبذلهماالىيشيرالثاقالبيتقفالشاعر

ءالفتاةيخطبالذىبانالمعنىهذاويؤكد،المجدسبيلفىنفسىطيبعن

غضاض4ونفسهفىمحسأندون،المهورغالىمنتطلبهمالهايبذلالحسناء

بيزلىموزعانطرفاه،تشبهايتضمنالبيتأنهذاومعنى،امتعاضاأو

4،.-إالمشبهيثضمنالثاقوا)شطر،المشبهعلىيدلالأو.لفالشطر،شطرته

http://www.al-maktabeh.com
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ا)رل!واسأ\قولومنه.مستقلةجملةفىعنهعبرقدبهالمشبههذاأنالبينومن

برفقفأوءلفيهمة!نالدينهذاإن":بالعبادةنفسهأرهقلرجلالسلامعليه

الكلاممنالمفهومالمشبهفإن"أبقىظهرأولا،قطحأرضالاالمنبتفإن

جهة،مننفسهعلىيبقىفلابالعبادةنفسهيرهقالذىالمتدينصورةهو

الملفوظبهالمشبهأنكا،أخر!جهةمنالعبادةعلىالمداوء4يستطلهخولا

المسافراركبايدركهوفلا،بالسفرنفسهيرهقالذىالمسافرحالهو

والتشبمايهس.النشاووموفورةصحيحةبدابتهيحتفظهوولا،سبقهالذى

بأسلوببه4المشصجاءبل،الشريرفالحديثفىصراحةيذكرلمبطرفيه

قبله.ءاعلىالتعقيب

ا-!كرالتاأوالصفةالتشبيهعناصرمنوالأخيرالراخالعنصراى

التشهيه!كأداةوهو"الشبهوجه"ويسمى،فيهاكآلطرفين%إدالذى

!2اعتمادامنهإيةخاتأقوقد،التشبيهيةالص!فئبهيصرحقدإنهحيثمن

من-المتأخرينعادةءلىوجرر!.الأشياءبينللعلاقاتولمحهالمتلقىفطنةعلى

بايهممنهاكلبتمييزوالو)حالبلاغيةالظاهرةجوانبتةخفىالبلاغةرجال

التشبيه-،اسمالشبهبو-4ؤيهصرحماأىالأولالنوعءلىأطلقؤامعين

الشاعر:قوذومنه"المقصل

7ء!

زهرأفيممنفيهمازانهوإنوهيبةهولاالليل!كثلوجيش

ومنه!."وهيبةهولا"قولههوالبيتفىوالليلالجيشبينالشبهفوجه

:الروىابنقولأيضأ

المنالبعدوفىالحسنفىالبدرشبيهيا

الزلالبالماءالصخرةتنفجرفقدجد

من"الحسن.ذكرههوماالأولالبيتفىوالبدرالخاطببنالشبهةوجه

فيه.ءهـحمابأنهالمفصلا"شبيهاالبلاغيينبعضخصوقدة!المنالوبعد
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افييزع!منصوبأأوبفىمجرورأيكونأن،صوردشبإحدىالشبهتبوجه

الشاعر:كقولوالثاق،السابصينالروىابنكبيتى*فالأول

بهم)1(تلقامإذااللقاءوفىتسيأ!مجينعطاءالبحورهم

--!:الآخروقول

لامناوءاضبوحسنآرلبداشبيهيا

لااعتداومااقوولينااكصن41شبيمو

وملالاونسيمالوناالوردسلأنتحز!!

اقييز،علىمنصوبأالشبهوجهذكرالسابئةالأبياتهذهمنكلففىحربها

كلامهفىيفصحكسحبانفلان":قولنامثلئحرجالتحديدهذاعلى+وبناء

التشبيهجدائرةمن"وجمالحسنفجهاكالدروألفاظه،كالبحؤيفيض.سويده

!حوجهعلىاشتملوإنالثلاثةالتشبهاتهذهمنتشبيهكللأنالمفصلء،اص-

ص-

فىصلناويبدو.السابقتن)2(الصورتنبإحدىمنهاأىفىيذكرلممإنه3 +الشبه.

فىهناكفليس،الأشياءتحديدفىوالإصافالتعسفمنكثيرالقول،هذا

ب!حدىالتشبيهطرفىبينيجهحالذىالشبهوجهيذكرأنبينفرق.،لواخ

.صورةبأيةالكلاآفىببمايصرحأنالمهم،بغيرهماأوالسابفتين"الصررتن

والتفريعاتالكثيرةالتقسيماتهذهمثلإلىالبدايةمنءيللاأننا-عل

الأسلوبيةالجماليةالظواهروأغرفواأنفسهمفيهاالبلاغيونأكرقالتىالمتنوعة.

فيه.روحلاشبحأعادتحتى.معهم

أطلقوافقدالشهحهفطالذىالتشبمهوهوالثاقالنوعأما

ذلكبعدمققلوبكمقستثم!:تعالىكةوله،التشبيه!المحملاصمعليه

علىيستبهمالذىالشجاعهناوهعناهبهمةجمعالباءبضمالبهم)1(

غلبته.وجه،قرنه

ولى9ط63،الهامشمع62صالواضحالمنهاجعونىحامدانظر)2(

583951
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لمتستجبءالتىإسرائيلرىقلوبشبهتفقد"قسوةأشدأوكالحجارةفهى

بهالمفووجه،الطءرالحجارةبمواعظهتتأثرولمالسلامعايهموصىلدعوة

فىصراحةالمعنىهذايذكرولم،منهمافىعلللمؤثراتالاستجابةعدم

طعامآ-ت!ونيىالتىالزقومشجرةشأنفىتعالىأيضأقولهومنه،الآية

طاحبىينأشبهافوجه"الشياطينرءوسكأنهطاحها"الجرليمفىللكفار

يذكر-ولم،المنظروبشاعةالصورةفظاعةالشياطينورءوسالزقومشجرة
---.---

وصف!أنالبلاغةعلماءذكروقد.الكريمةالآيةفى،صراحةهذا،الوجه

عنااللشبيهلايخرجالشبهبوجهيشعر!وصفمعأأوكليهماالتشبيهطرفىأحد

بو-"!يشعربوصففيهوصىفالذىالتشبيهفثال،مجملاتشبمأيهيريخه

ص

اقتديتمبأيهمكالنجومأ!اب":وسلمعليةاللهصلىالرسولقولالشبه

بأيمما"قولهذلكإلىأشاروقد،الاهتداءالحديثقىالشبهفوجه"اهتديم

.رضوانالصحابةوهمللمثبهالمعنىفىوصفهوالذىأاهتديتماقتديتم

الشبهووجهيوصىبهبالمشبةخاصوصففيهجاءماومثال،عليهمالله

الأربعة:بةكاعنسئلتحينالأنماريةالخرشببن!تفاطمةعنروىما

أى.")1(طرفاهاأينيدرىلاالمفرغةكالحلقةم:فقالت،أفضلأيهم

إخوتهبقيةعنمنهمواحديتميزلا،والرفعةالفضلفىمتساوونأنهم

بحيثوالصورةلالش!فىونتناسب"أجزاؤهانتصلالتىالمفرغةكالحلقة

هوالطرةشب"خالذىالائمبهووجه،طرفأمنهاجزءأىتعيينيتةذر

-الحجاجسألهالأشعرىمعدانبنكعبالىالقولهذابعضهمنسب)1(

،!ملواماأدركوابخير:كعبلهفقال،الناسجماعةتركتكيف:لهفقال

السرححماة:قال؟فيهمالمهلببنوفكيف:لهقالثم.خافوامماوأمنوا

:فقال،؟انجدكانفايهم:لهقالثم.البياتففرساناليلوأواذا،نهارا

،436ص3بالتلخيص!ثروحانظو.طرفاهاأينيدرىلاالمفرغةكالحلقةهم

تصحيح68صالجرجانىالقاهرلعبدالبلاغةوأسرار،الحلبىطبعة437

كعب.باسمالقائليذكرالبلاغة9صرارلانملاحظةمعء،رضارشيدالشيخ

تصحيف.ولطه،الأضقرى
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فوصوهو"طرفاهاأينثدرىلا"قو!ابذلكأشعروقد.التامأقائل

الأعجم:زيادقولومثله.بهمشبههىالتىبالحلقةخاءلى

يغرقالبحرناقفىمهما،لبحرلكاهبوتناأنلنانلقىوما+فإنا

لىبالنقائصورماهمالخا!هـجاهموقدقومهحال4يشهصأؤالشاعر

-بحالالاجتماعىوصفهمفىيؤئر،ولممكانغممنذلكينلؤلمسالعيوب

نأدونفهجوفىفيبتلعهاوالقاذوراتبرالأقذاءفيه-بئالذىالعخج!!ا)بحر

لاالجليلالفخماثىءاههئةالحالتينلي!نا)شبهووجه،تغييرعليهيظ!ر

2خرفىقولهعليهتدلالمعنىهذاأنالواضحومن.برالح!التافهمنهلنال

به،بالمشبهخاصوصفالجملةوهذه"يغرقالبحرفىتاقمهما"إ!ا؟ا

البحر.-وهـو

ممااافمالي!دوجهخ!ح!الشبهالكلاوصفؤيهجاءماومثال

:المد!فى

مواهبهتصدفو!عنهصىدفت

ريقهوافاكجثتهإنكالغيث

ب!فلمظنىوعاودهكما

)1(الطلبفىلبمعنهترحلتوإن

تعففاالممدوحسؤالعنالشاعرإعراضهيئةركنتائمهناوالتشبيه

منعليهويفيض،عطاياهالممدوحعليهديغدقللطلبعود-4ئم،حياءآو

يميضهأيضأويلاحقا!،تطلبهحى!نيغمركالذىالمطرهيئةوبين،كرمه

الإقبالحالىفىوتدفقةالخراستمرارالشبهووجه.ورحلتذهبتآق

وصفعلىالأولالبيتعليهدلالذىالمشبهاشتملوقد.الإعراضلى

أ!،

وأفضله،أوله:المكسورةالياءبتشديدريقه،عطاياه:مواهبه11(

عليه.والالحاحالطلبفىالمبالغةوهواللجاجهن:لج

وما943صالتلخيصوسئروح،018صالايضاحكتابانظر)2(

بعدها.
http://www.al-maktabeh.com
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كلالثاقالبيتتضمنهالذى4برالمشبهاشتملكا،ذلثالىيشيرمعةوى

رأىفى-التشبيههذامثليخرجلاالوصفبنكلا)ممن،مماثلوصف

مجملا.تشبمالي!هأعنكونة-)1(البلاغيينمتأخرى

لهاأئرلاالنفصيلاتهذهمثلبأنالقولإلىأخرىمرةدأأقعلى

نءمعرفتهاتزيدولا،الكلامفىالفنىوأثرهالتشبيةفىك!***!ب

بأبعادها.والإحاطةالتشبيهيةالصورةحقيقةإد

فأيأنهأذكرحيثالشبهوجهإلمطالنظرفئخرآمذهباجافتالجرذكحبقدو

عنلهصرفىأيلتأوإلىيحتاجلا،بنفسهبيناانأمري!وأحدهماأن:بننضرعلى

التشبيهاكأحقيقيأ،كافىاثهشالطرفينبيناكفيهالاشترني!وحينذلكو؟ظاهـره

والصفاءالإشراقفىبالقمرالجميلا)وجهباطواسكتشبيهدركماكلبركنالقائم

الةهـ)كةبعضوتشبيه،والاعتدال-واءالالىفىبالغصنالرشهقوالقد

العذبوالصوت،بالحريرالملمسناعموتشبيه،السكرأوبالعهلالحاوة

افى-وساتبركنالتشبماهيهومثل.إلخ..بالمسكالطيبةوالرائحة،ا"لبلايدبتغر

ىذوتشبيه،بالأسدالشجاعالرجلكتشبيهوالطباعالغريزةجهةمنإكضبيه

كلفىالشبهوجهيروجدالتشبيهاتهذهكلففى،بالئعلبوالدهاءالمكر

إدامةأوفكرإعالدؤنإدراكهيسهلفعليآو-ودأالتشبيهطرفىءن

وضىوحهافىوشدةالصفةوةإلىمرجعهفيهال!رفينبينوالتفاوت،تظر

المشبيما.فىوضوحهاوقلةوضعفها،بهالمشبه

وءمرفتأولإلىيفتقربل،بنفسهبينغيرالشبهوجهي!ونأنالثاق

بلنفسهفيالطرفينبينالاشزاكي!ونلاحينوذلك،ظاهرهعنبه

فالظ!ور-،الظ!ور،فىكالشمسحجةهذه"ولناكة،يلزمهآخرأمرفى

النأويل،منبشىءإلاللحجةبالنس!ةفهـصهس-الشبهوجههـو؟الذى

أنلاي!ونالأجساممنهاويخرا)شصسظهـورحقيقةإن:تةولبأنوذلك

الشبهإننةولثم..رؤيتهاوبينالعينليكنبولمماوفوهحجابدونها

بعدها.وما943التلخيصوشروح،018الايضاحكتابانظر)1(

ولكلاا+?..!ء!!
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كا،فيهشهةهىمارؤيةالقلب!خلأنهاولبالعةيدركةيماالحجابنظير

وحصل،الشبهةارتفعتفإذا.ورائهمنهـوماترىأنالعينالحجاب!خ

ههناليسأى،ظاهركا)شمسهذاة!يلالحجةهـوالذىالكلامبمعنىالعلم

هذاأنالجرجاقويذكر.مساغفيهوالشكللهوقفولابهالعلمعنماخ

فنه،شديدآتفاوتأأمرهيتفاوتتأولإلىفهمهمحناجالذىالثاقالفرب

منالتأمل،قدرإلىفيهمايحتاج،ومنهإليها)وصىولوبقىمأخذهيقربما

ول!هرويةفضلإلمطاستخراجهفىيحتاجحتىويغمضيدقماومنه

ألةاظه"ولهمبةالتأملمنقدرإلىيحناجلمامثالاويضرب،فكرة

والقصدإلى."الحلاوةفىوكالعسل،الرتةفىوكالنس!ليم،السلالةفىكالماء

السهحوفىاللسانعلىحروفهـاتنسابحينالأوصافبهذهالألفاظوصمف

وليست،الاستعمالاوفةمأ،المعافىجليةت!ونوحين،عناءأوكددون

ومق،المعاجمبطونفىعخماالتنقيبإلىمراميهافهمفىتفتقر-وشيةكريبة

والنسيمبالم!كااتةومبالألفاظتةوملاوالحلإوةوالرقةفالسلاسةثم

الايفتراكفيهويتأقيلزمهاآنجربمعنىييهاتلىمنلابدوإمما،والعسل

النفس!بثاشةةوالمعنىوهذا،السابقةحالخهافىالألفاظوبينبينها

ا،وصوفةالألفاظلهذهيحتسترفالنفى،ا)وجدانوارتياح،القلبومتعة

كاوالانبساطواللذةالنشوةوتعتريها،حروفهاوخفة،معانيهالوضوح

الحلو،العسلوتناول،النسيموتنفس،العذبالماءشرببعدتعتريها

الذىوالنسيم،الحلقفىيسوغالذىكالماء"لذلثالألفاظفصارت

روحآ،القلبإلىويهدى،منهاللطيفةالمسالكويتخلل،البدنفىيرسرى

طعمهيلذالذىوال!ل،نشاطآالنفسويفيد،انشراحآالصدرفىويوجد

ويمثل.!عليهورودهومحب،إليهال!خويميل،لهالنفسوخمهش

فيعنالأشقرى)1(كعببقوذالتأولإلىالحاجةفيهتقوىلماالجرجافى

القانل.شضصيةفيالخلافالىالاشا!ةسيقت)1(
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تلاهب

الشبهعلىوجهفالوقوفطرفاهاث!أينيدرىلاالمفرغةممالحلقةهم"الملهب

.)1(والروية/التأملمنمزيدإلىيحناخ!هنا

إلىفهمهفىيحتاجلاالذىأى-الأولالضربالقاهرعبدويسمى

أوالنشبيه"،)2(الصريحالتشبيه"أو!الصريحالظاهرالتشبيه"باسمقأول

لهفرعأتأولإلىعتاجالذىأىالثاقالضربويجعل"الأصلىالحقيقى

منضربآيقتضىأنهعلىالتشبيهمدار"بأنذلكمعللا،عليهومرتبآ

فىالاشزاكمنالتصورفىأسبقالصفةنفسفىوالاشتراك،الاشزاك

مقتضاها،علىا)وهمفىمقدمةنفسهاالصفةأنكا،الصفةمقتضى

وهذا.")3(لهاالذائقنفسفىاللذةإخهانقتضىئم،أولافالحلاوة

الأشياءوؤيةعلىوالقدرةبالعمقيتسمالقاهرعبدجانبمنالهخلبل

مماأوجودافىأسبقبالحسيدركماإنإذ،الصحيحمكاخهافىووضعها

والفكر.بالعقلمدكأك

.96-67صرضارشيدالشيختصحيحالبلاغةأسارانظر)1(

.18،89،121،165،182،918،191صالبلاغةأسار)2(

.74صالسابق()3(
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التشبيهفيوالقركيبالافراد

فيهيشتركالذىالأمرأنالتشبمايهأمثلةمن4عرضهسبقممالناتبن

ي!ونقدبين!سمايجهحالذىالشبهوجه-أخر!بعبارةأو-الطرفان

القدوتشدليه،الحمرةصفةفىبالوردالخدتثبيهفىكا،1واحدآأمرآ

بالحجارةالقاسيةالقلوبتشبمايهأو،والاعتدالاللينقالبانبغةلىالرشيق

/،"كالحجارةفهىذلكبعدمنقاويكمقستئم":تعالىقولهفى

.،سةالسا3فئبالماءالواضىحوالمعنىالخفيفالجرسذاتالألفاظوتشبيه

فىيسمىماوذلك،واحدةصفةف!جارالأمثلةهذهكلفىفالتشبيه

!يخ!الاشتراكفيهيةحالذىوهو،المفردبالطشبيهالبلاغينعرففى

بالحوامىيدركمماهذهالصفةكانتسواءواحدةصفةقبهوالمشبهالمشبه

المثالينفىكابالعقليدركمعنويآشيمائأكانتأم،الأولنكالمثالين

التكالىيةللقلوبالشبهانتزاععلىقائمالآيةفىالتش!يهإنإذ،الأخيرين

كلفىللمؤثراتالاستجابةعدمهوالشبهوذلك،الحجارةصلابةمن

القاسيةوالقلوب،تليينهامحاولاتعلىتستعصىالصلبةفالحجارة،كلنهما

الألفا!تش!يهأنرأيناوقد،جمهاتتأثرولال!واعظالاستجابةترفةلى

ن!النحوهذاعلىيقرمالنفستسوغهالذىالعذببالماءالواضحةالسهلة

،فونبشوةار-ئاحمنالماءعذوبةإليهتؤدىماباعتبارأى،التأويل

س!ماعها،لدىالنفستصقىىالتىالحالةنفسوهى،والوجدانالنفس

اعتبارفىجمهورالبلاشلينعندإذنالمهم.الواضحةالسهلةللألفاظقراءخمهاأو

هذءكانتأيأالطرفنبينالمشتركةا)عمفةتتوحدأنمفردأالتشبيه

معقولة.أومحسوسةالصفة

تتعددحينعلىواحدأأمرأالمشبهيكونالأحيانبعض!فىأنهغير

التىالواحدةللصفةوالتأكيدالتوضيحسبيلعلىإما،بهالمشبهأفراد

نعيمة.ميخائيلالمهجرىالشاءرفىو-لكاالمشبهبهايتصف

http://www.al-maktabeh.com
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صداهرنقدفىلحنأنتنةممىإيه

أراهلأخفىففانيدوقعتك

بحرأنتموجأنت،ونسه؟ريحأشا

فجرأنت،)يلأشارعد،أنت،برقأنت

إلهمنفيضأنت

3طملةت!رحبةصورةرؤلفلاجميعهاالأشياءهذهبكلالنفسفتشبمايه

وحقهوله.مظاهرهتعددتوإنالوجودوحدةهوواحدام!ىيؤكدوإنما

:"الحواصىف!ينالحالمةاأيتم"قصهد"4فىالشاىالقاسمأبىاثاعرا

رلفيدغهراوبمودافىمةسدخلقالناسإنماالنالهلىفافهمى

!والماوج!وداهذاأهلفىغريبآكالليلعاشمنالسعيدوالسعيد

المحمودطهركفىوعيثىالإئمظلمةفىيحيونودء!م

إبعيداالخضمفىكالمبىج،اله-ضاءكالوردة،ءىالبركالملاك

السعيدالبعيدكالكوكب،الساحر،كا)مففقرالطهكأغاق

الصعيدءجارعلىوتسموالةوريغمرهاالجبالكئلوج

هىأشياءبعدةالفتاةهذهالأضكرةالثلائةالأبياتفىالشابىشبهفقد

الشفق"وداالخةمفىالموج"و"البعيدا(محوءب"و"ءالبرىالملاك"

الألف4إءهذهوتوالت."اب:الثلوج"و"البعيدالكوكب"و5الساحر

.والجمالوالنقاءالطهرهوواحدامعنىلتؤكدالفتاةبهاشبهتالتى

امرىءقولفى13فيهالتشبيهجهاتأوالمشبهأوصافلتعددوإما

الصيد:بكثرةعقابأيمهفالقيس
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البالى)1(لحشفالعنابوكرهالدىويابسأرطبأالطيرتلربكأن

الآخر:وقول

غزالا)2(ورنتءنرأوفاحتبانخوطومالتقرآبدت

المئالفىأما.مفر:آ-فييهاكونهعنالتشبيهلايخرج.الحاكثنكلتاهوفى

والذىشرحناهأنسبقالذىالحميدالنفىالأثرهوالشبةو-4فإنالأول

واحد،أمروذلك،بهالمشبهوأفرادالمشبهمنكلحالنفهلىبهتعتهل

تداخلهاإلىيؤدىلاإثبهاافأوصىتعددفإنالأخ!ريرنالببتينفىوأما

مكتملا،ءمثهداأوواحدة!ورةا!!ايةفىتشكلبحيثببعضوامتزاجها

منهاأىوجوديؤثرولا،نجاصيتهوعتفظبنفسهءنهاكليستقلوإنما

إلمطالشاءريقصدلمامرىءالقيماسبيتففى،الأخرىالتشبيهاتعلىوجودهعدمأو

أرادوإنما،منهاواليابسالطيرتاوبمنالر!و!نارتباطايقيمأن

الطيورمنتصبدمالكزةالعقابفهذه،فقطواحدمكانفىا-خماعهـ!ا

رطببينماضحاياهاقلوبمنكئ!يراخليطآوكرهاأءامالإن!انيرى

جافويابس،القاتمالأحمرلونهفىالعنابيشبه،صيدهلحداثة،بالدمينز

منالرطببينصلةهناكفليس،اقرردىءيشبة،بهالعهدلتقادم

مناليابسةأنولو"واحدمكانفىاجماعهمافىإلامنهاواليابسالقلوب

التشبيهلكانأخرىناحيةفىكذلكوالرطبة،ناحيةمجموعةكانتالقلوب

،عنابالقلربمنالرطبكأنفقلتههناالتشبيهفرفتلوولذلك.بحالة

الآخر)3(.علىالفائدةفموقوفأالتشبهينأحدترلمبالحشفاليابسوكأن

يقابلمنهاكل،للمرأةالتشبجهاتمنعدداالشاعريوردالثاقالبيتوفى

الانوكصن4والجمالالحسنقالقمرتسمبهفهى،أوصانهامنوصفا

التمر.رد!9:والحشف،الكدرةالىهائلأحمرحب:العناب)1(

النظر.ادامةرهوالرنومن:رنت)2(

.157صالبلأ!ةأ!صرار)3(
http://www.al-maktabeh.com



-اورش!6ار-يهر

بمكأرتصإ-91ب55-

،النظرةجاذبيةفىوالغزال،الزكيةالرائحةفىوالعنبر،والاعتدالاللنفى

يؤد!ولابينهافيمالاتتداخلالمرأةبهاتتصفالتىالصفاتهذه)ممنكل

:الآضرقولومثله.جديدتشكيلإلىمعآائتلافها

،زيداأصابتلمااررق)م(مناستزادتلوحسنذات

وجبداطرفائموالر،تدااللدن)م(والقغ!ليب،بهجةالشس!فهى

حسن"ذات"بأنهاالموسومةا،رأةتلثحولتدورالثلاثةفالتشبيهات

مخهاواحديرتبطولا،صفاخهامنبصفةيتعلقمخهاتشبيهكلأنغير

.المفرداطخبيهاةبيلءنفهـىولذا.والائتلافاذاسكارتباطبصاحبيه

صهورةوكوأتبعضهاحلةتتآعناصرعدةمنالشبهوجهانتزعةإن

قسيما،مدالسابقبمعناهوهو،المركب4بالتشبهيسمىمافذلكواحدة

السابق:اطهدافىفراسأبىقولومثالهالمفردللتشبيهمقابلا

المهريغلهاالحسناءلميخطبومننفوسناالمعالىفىعلينات!ون

بالأملالظفرسببلفىاذ!نبالغالىإصضحيةو5البيتفىالشبهفوجه

الغالم!،علىووقوعها،اكضخية:هىعنا!ر.ةعإمنيتألففهـو،المنشود

وقد،عظيمةوغايةكبيرمدفإلم!الوصولابتغاءذلاثوكون،افين

إغفالهيمكنولا،4الشهوجهنلتكروتماسكتالعناصرهذ.تضامت

اك:يقولومثله.أمرهاواضطربالصورةاخكلتوإلا،مخهاواحدأى

الدولة:سيفجيشيصف

أمقاباجناحيهانةضىتكاجانبيهحولكالجيشيهز

انمااقوقد،والأيسرالأ-لنبجناحيهالدولةسيفجيشهيئةشب!هتفقد

نفسهالدولةسيفلأوامراستجابة،متتابعةمنتظمةتحركاتفىكلاهما

العقابحهيئةالهيثةهذهشبهت-الجيشقلب!القاثدموخيتخذالذى

الصادرةللإشاراتاستجابة،وأسفلأعلى*انالطيرعندجناحاه!ايخفقالتى
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وجودهوالشبهووجه.الجناحينبينثخا)ذىالإحساسمركزمنلها

تأثيرهلهقيادةمركزبينهما،متقابلنجانبنفىمتنابعةمنتظمةحركات

منالتىالعناصرعل-نرىكما-الوجههذافىروعىوقد.وفعاليته

.أمرهاستقاملمامخ!اعنصرأىعنتغاضيناأنناو)و،شبيهالةسيقأجلها.

مثل":اليهودشأنقتعالىاللهتولالمش!ثورةالمركبألئشبيهأمثلةومن

اللهشبهفقد(1")أ-فارايحصلالحماركثليحملوهالمثمالوراةحملواالذبن

يعنيهماح،بهابالعملكلفواأىتالتوراةحماواالذينا)يمودوجىلعز

تنفيذعنذلكومدامتناء!مثم،النفسعاص!اعبءمنالتكاثفهذا

يحملالذىبمالحمار-ال!ظيمالنةحمنعليهميعودكانماح،بهماكلفوا

هذامنيصيبولا،منهايديةلالكنهالنافعةالعلومأسفارظالرهعلى

أجزاءتماسكالجرجاقالقاهرعهدضرحوقدةوالمشقةالة"بإلاالحهل

الحمارأحوالمنمنتزع"الشبهإنبقولهالآيةهذهفىالتشبيهيةالصورة

لايحسثمالعقولثمرحومستوالعلومأوعيةهىالتىالأسفاريحملأنهوهو

التىالأحمالسائروبينبينهايفرقولا،بمضمونهاولايخمعر،فيهامما

حظيحملممالهفليسبسبيلعليةالدلالةمنولا،شىءفىالعلممننيست

مجهوعة،أمورمقتضىنرىكافهو،جنبيهويكدعليهيثقلأنسوى

بعض.إلىبعفهاوقرنألفتلألضياءونتيجة

الحمل،وهوتصوصفعلمنالحماريراعىأنإلىاحتيجأنهذلاثبيان

علىتدلأماراتيخماالتىالأسفاووهوتصوصأشيئاالمحهوليكونوأن

ثم.المقصودالشبهيحصلحتىفجهاماالحمالبجهلذلكيثلثوأن،العلوم

يتصورولا،الانفرادعلىالأمورهذهمنواحدكلمنمجصللاإنه

ويدخلالثا،قعلىالأوليقفأنغيرمنتشهيهبعدئثبيه4إزيقالأن

،الأسفارالمحمولبكونحتىبالحمليتعلقلاإشبهالأن،الأولفىالثاق

أيةهالجمعةسورة)1(
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إ)1(ظهرهعلىالمحممولةالأسفارجهلبهيقترنحتىكلهحمهذايتعلقلاثم

بملاحظتهاإلاالتشبيهيةالصورةتكتمللاوممتزجةمترابطةأشياء)ذنفهى

يحتوىمماالإفادةعدمهوالأثهياءهذهكلمنالمنتزعالشبهووجه،جميعآ

استصحابه.فىالمشقةمعاناةحالمناءأعظمعلى

المركبالنشبيهفىش!حم!يةالةالصورةعناصركلملاحظةكانتوإذا

إجراءمحاولةفإن،بياز4سبقكا،!يحآإدراحالإدراكهالازماأمرا

أمربهالمض"4أبمزاءمن!قابلهاوما،المشبهأجزاءبعةلىبننمستةلتشابه

بالضرورةذلكوي!خ،الواحدةالصورةتمزيقإلم!يفضىلأنه،تجنبه!خ

بردبنبشارقولذلكمثال،وجمالهروعتهوفقدانالتشبيهبمغز!الإخلال

معركة:وصففى

ح"4حواخهاوى)يلفناأيى:اورءوسناؤوقاك"خمثا!كأن

سناباشاأئارتهالذىال!ميفال!"ارصورةتشهيهعلىقائماباتاؤمنى

-اتجاهءلئخلا)4اللامعةاجيضاالسيوفتساقطتوقد،المعركةفئالخيل

وروعة.إيضممضسقةبكواحأنحائهفىتهاوىالذىالمظلمالليلبصهورة

شىءو-ودمنإليهالمعه!دوينبئ!هذاعنهيتمخصلىمماثنهخهناالتمثبيه

و-ركةكألمفةاتجاهاتفىلامعةبيصلىأجسامخلالهتتحركمظلممقاتم

أكلرالرؤيةوانعدامالقتامةفىبالا!لالمثارالغهارتف"يهأنوء.شديدة

فإن،أيضآصمحأمراللمعانفىبالكواكبالسيوفوتشبيه،!يح

وقد،وروائ"بحع!خهاويذهبجمالهايمسخالنحوهذاعلىالصورةتمزيق

ا)شاعر:لقولتحايلهعندالمعنىهذاإلىالقاهـرعبدأشار

أزرقبساطعلىنترندرر)وامعاالنجومأجراموكأن

ادحماءوكأن،دررالنرومكأنقاصتإذاكنتوإنفأنت:يقوطإذ

.76صالبلاغةارألهمو)1(
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تعلمفإنكالتفريقحمعتاداعقبولاالتشبيهووجدت،أزرقبساط

أنوذلك،البينمنيذهبالذىالإحىسانومقدار،الحالتينببنمابهد

وتستوقف،عجبآالنواظرتملأالتىالهيئةيريكأنالدشبيهمنالم!صود

مفترتةمؤتلمةالنجرمطلوعمنتعالىاللهبذكرالقلوبوتستنطق،ا)عيون

والنجوم،الصيئتخدعالتىالصافيةوزرقتها،زرتاءوهى،السماءأدمفى

التشد4فرقتإذاالصورةبهذهلكومن.الزرقةتلكأثناءفىقوقيتلألأ

.")1(؟بوالتريالجهحعنهاتوأز

القارئفيظنهمضلةخادعة4الةشببعليهايأقىالتىالصورةت!دووةد

ا!تركيبية.هيثتهعنيكشفانوتذوقهلكن،الأو!الوهلة

--م-الر-سوممدمو+شولى--ضححب!وأو
قناةوالزمانسنانوأنتخميلةوالزمانكامفأنت

ثقاتعليهقواموأشفقمادركنهإنالسلمملاكوأنت

:تشبيهاتأربعةيتضمنانالأولال!يتشطرىأنالذهقإلىيتبادرفقد

تشبيهوالثالث،بالخهيلةالزمانتشبيهوالثافئ،بالغمامالرسولتشبيهالأول

(،الزف!+جموالرمحتش!يهوالرانم،(الرمحطرف)ليالسنانالرسول

والتذوق.منهاوتفتقمهىجمالهمعالمتطمس!النحوهذاغلىالبيتتجزئةأنبيد

صيررةتشبيهالأول:مركبينتشه!ننفيهأنإلىيهندىالرلث"دللبيت

عليةترتبومااطقودينالهدىمنآلانم!اقالوجودإلىحملهة؟الرسول

الشجرةإلىإلعذبالمايحمكلالعما-الذىةبصو!-لهاؤن!حللبشريةخيرمن

فىفيتمثلالثاقالتشهيهوأما.الحياةماءوأغصانهاجذورهافىديبثالعظيحة

،كينونتهءمعنا؟اكفالذىالإنساقلوجودالبالغةوأهميتهأرسولاتشبيه

الجزءهو،هـفالسنانللرمح4بىالنسبالسنانبقيمة-4فهالسلامءلصهو-ودهمن

لها.معنىلاالخشبمنقطعةالرمحيص!حوبدونه،والفعاليةالتأئرذو

جزليةمعاقتحملأربعةتشصليهاتإلىالبيتتجزئةو!نشايىحالفرقولعل

معنىيعطليان؟نمركهتشبيهينمنمؤلفاكونهوبين،كبيرةأهميةلهاليس!

عطائه.وخصوبةا(منيةالشاعرقدرةعنينممكتملا

.157صالبلاغةأصار)1(
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والتضيلالتشبيه

علماءحولهيختلفلمأمرالمركابوالتثبيهالمفردالتشبيهمهىفىبيناهما

اقثيل"9مصطلحمنالمرادتحديدفىبينهموخالخلافولكن،البلاغة

ايخح!بأالقولإلىذهبواالمتأخرينالعلماءمنتابعهومنالقزفالخطيب

عدةمنمنتزعافيهالشبهوجهكانماأنه.ممعنىالمربهىللتثحؤبيهبرادت

البيتينفىكاحسياأمراالوجههذا!واءكان،اوضحناانسبقكا،مور

توله؟وهوسبقهماالذىالمتنبىوبيتالسابةجن

العقاب-ناحيهانفضتكاجانبيه-ولكالجيشيهز

"،إلخ..التوراةحملواالذينمثل"القرآنيةالآيةفىكامعنويأأمرأأم

:فراسأبىوبيت

المهريغلهاالحستاءلميخطبومننفوسناالمعالىفىعليناتهون

لااقثيلىما!شس.تمثهلماغيرأوتمث!يلىإماهؤلاءعندفالآشبيههذاوعلى

متعدد)1(منعأمةقئفيهالشبهوجهيركون

وصفافيهالشبهو-4ماكاناقثيلأنإلىالسكاكىيعقوبأبووذهب

أنهالحقمتىغراوصفاومعنى،أمورعدةمنمن!تزعاوكان،حقيقىغر
صص

الخياليتمهورهآخربشىءتأويلهمنلابدبلحقيقةالطرفنبكلاقيوملا

القائ!ةكقول

قاتلهصبركفإندالحسومضضعلىاصبر

تأكلهماتحدلمإننفسهاتأكلفالنار

التلخيصمثروح،917،018صالقزوينىللخطيبالايضاحانظر)1(

.434-432ص3
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محس!وده!صبرالألمأشدويؤلمه4يغ!شاالذىالحسودحالتشهيهءلمافالمعنى

لعضأ،وبسعلععض!إ.فيأكللا)و!ودا-تلآممدالنمارمحا-لهوإهمالهعليه

عنهلنقطحماالىا!سه!شلفناا!حهاالذىالشبهووجهلفناا%

يدركولاالذهنفىيتصورمعنوىأكلروذلك،وو-ودهبقا؟4سبب

ومثله.بينهافيما!كرابطةعناصرعدةمنمؤلفايضآوهو،بالحواس

قوحمىالاخر:

غرسهفىالماءبقىكا)هودالصبافىأدبثه.كأوإن

يبسهمنأبصرتالذىبعدناضرامونقاتراهحىى

وهو-صباهفئوالتربيةبالرثذيبيتع!دالذىالإنسانحالة4شهفقد

ي!تبيبو،ذلكفيهفيثمر-الانسا؟يةمة!عئ!صالشخصالطاوا

إبانبالسقىيتعهدالذىالنباتمنالعودلمجالة-عليهوعودتهبهأدبتهلما

المرجوةالغايةإلم!الوصولالشبهووجه.أوراقهدهروذش،فيةضجغرسه

.--.-
للطرفينالجاحآلوصفوهذا.المنابب!بالوقتفىورعايتهبت!ه!ءلكى

هذاومن،)1،أمورعدةءنمضشعأنهكا:حقيقيةصفةلاتمىورىأمر

استوقدالذىكألمثاهم":المنافقبنحالتصويرفىتعالم!قولهيضةأالةبيل

"يبصرونلاظلماتقهموترحبنورهماللهذهبحولهماأضاءتفلمانارا

ب!اتنطقا)ىالإيمانكلمةتوشلطالذينالمنافقنحالكأيلعلىفالآية

الذىالكفريلهثماثم،أصريبماالطريقإلىبأيدحهمتأخذأنأ)-38

حينللنارالمستوقدبحال-ا،-الككلعلي!3يسدأنقلوبهمفىيضصرونه

حتىالطربقمعالملمح!اولأنوما،الليلظاإتأطحيىلهضىوءهايبرق

--

ظهورهناالطرفانفيهشتركالذىالشبهووجه.الظلاموحخشاهنارهتةطفىء

تعقبح،أس!ابهمهايثرةبرسببالمطاوبإلىا)ؤ?ولوطيطهحما

http://www.al-maktabeh.com.185،918صالعلوممفتاحكتابانظر)1(
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اللذانالأءران!يهيثحققالوجهوهذا.الأسبابلزوالوالخيبةالحرمان

وتأليفه،الحقيقىغيرالوصفوهمااقثيلم!ىفىالسكاكىإليهماأشار

عناصر.عدةمن

التىنظرتهعلىاقثيلمعنىفىرأيهبنىفقدالجرجاقالقاهرعبدأما

يينأأمرايكونأنإماوهى،الشبهوجهفىعرضناهاأنسبق

ويفمكربىينغيريكونأنوإما،الظاهرعن)4وصرفتأولإلىيحتاجلا

بثمىءالنوعينكلاشرحناوقد،التأولمنضربإلىوتحصيلهإدراكهفى

علىأطلققدإذاكانأنههنانضيفهأننودوالذى.مضىفماالتفصيلمن

أو"التشبيه"الصريحالظاهرالتشئئيه"أو"ا!س!س!لصرا"المالأولالنوع

أ"أو"اقثيل"باسمأ!الثاالنوعخصقدفإنه((الأصلىالحقيقى

هوأو،تأويلإلىفيهالشبماوجهإدراكيحتاجالذىالتشبيهأى"اقثياكما

عنيتغاضىاقثيللمعنىالتحديدبههذاالقادروعبد.العقلطريقعنتشبيه

لخطيب3منعلطه،شترالذىالأمروهو،أمورمرتألتركه!شرط

المفردالتشبيهعلىيطلقجمندهاقثيلفإنثمومن،والسكاكىالمزوينى

4ألفاظ"ولنافة،تأويلإلىيحتاجك!ليهمافىالشبهوجهدامماوالمركب

من"،الحلاوةفىأوكالعسنل،الرقةفىكالنسيمأو،السلالةفىكالماء

وءمرفتأولإلىمنهاكالفىالشبهوجهإدراكلاحتياج،عندهاقثيليقييل

الذينمةل"تعالىالذوقول،قبلمنأوضحنامانحوعلى،الظاهرعنله

حينعلى،المذكورللسببكذلكاقثيلقببلمن"إلخ..التوراةحملوا

السابق:رشارفوليعد

كواكبهخهاوىليلوأسيافنارءوسنافوقالنةحمتاركأن

تأويل،إلىيحتاجلاالشبهوجهلأن،اقثيلدونفقطالتشب"4قبيلمن

.بالحواسيدركظاهرأمربل

القاثلاستنتاجهالمعنىبهذاللتمثهلفهمهعلىعبدالقاهرأسسوقد
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ت!شبيهكلوليستث!ببهنمثبلكل،منهأخصوافثبلعاما!شبيهابأن

الحطيم:بنقيسقولفىتقولفأنت،تمثيلا

(1)نوراصينملاحيةكعنقودأى،نرياالزالصبحفىوقدلاح

واضحفيهالشبهوجهإن،!ذ")2(تمثيلهوتقولولاحسنتشبيهإنه

خاصةوضحفىبيضاءصغيرةأجراماجتماعهيئةوهو،تأويلإلىعتاجلا

المعتزبناللهعبدالشاعرنبينالمقارنةالمجالهذافىالقاهرعبدويستخدم

أكزالأولإنحيثكلن،رأيهتوضيحمنلمزيدالقدوسعبددنوصالح

تأويلإلىفيهالشبهوجهإدواكيحتاجلاالذىالحبمىالتشد4منشعرهفى

كقولةفكروإممال

عقيقحشوهندرمداهنحولهاالزجسالغضعيونكأن

وقوله:

بالعيدالهلالبشرسقموقدالصيامدولةقدانقضت

عنقودلأكلفاهيفتحشرهكفاءرالثريايتلو

.حسنإنهعنهنقولأنيصحثمومن،القبيلهذامنكانوما

بولحسيةتشبيهاتمنشعرهفىوردماوكثرة،بديعهاالتشبيهات

التىالتشبيهاتإيرادشعرهفىعنهشاعفقدالقذوسعبدابنأما.إدراكها

كقوله:فهمهافىتأويلإلىتحتافي

غرسهفىالماءيسقىكالعودالصبافىأدبتهمنوإن

يبسهمنأبصرتالذىبعدناضرامونقاتراهحتى

وعلى،خاصبضكلالشماءفىتظهرالنجوممنمجموعة:الثريا)1(

هذافىكماتشددوقداللاموتخفيفالميمبضم:هلاحية،متقاربةس!افات

نضبج.6ىنورهتفتح:نور،طولحبهفىأبيضعنب:البيت

http://www.al-maktabeh.com.07صالبلاغةأصار)2(
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منتشبيهاتهأكثرلأن،شعرهفىالأمئالكثيربأنهعليهيصدقولذا

افثيل.تشبيهأواقثيلفوع

-لآجمليةأحيانأتيحدثمماواقثيلالتشبيهبينالفرقالقاهرعبدوبؤكد

همر*أنالتيثم!يهئالمعروفبنأنههـفيلبن،يه-وا!لشيهالمشجهيينالموقعىالتبادل

*لم/.؟،يأقىحينعلكا،بهالمشبهموخفىيأقفيهاالأتو!أوف!الصمةصالكامل

.لا-حينئذالثشبيهمنوالغرض.مكأ!+افم!نبهالضفه.قئتقكقئمنهأقلهومن

!ء--الرجلتشبهحينفثلا،أفرادهمنواحدآ.وجعلهنجالكاملالنآقض0إلحاق

-.*الأسدفىمعانهابأكلتوجدالشجاعةصفةلأنفذلك،بالأسدالشجاع

حر-.ء
.-يعقالشجاعللرجلالصفةهذهإثباتيرادوحين،يخهااصلفهـو

-.ص-صيكونفيلمبرحيث،التشبيهفىالطبيعىالوضحهووهذا،التشببةبطريقبالأسد

نر؟!كاالوضحهذالكن،مشبهأفيهافرعهوومابهمشبهأالصفةفىأصلهوما

وذلك،مشبهآبهالمشبهويصبح،الفرعمكانالأصلفيأقيعكسقد

عبديقولص!-ذلكول!ثر،أهـاروس!!باللسمهخدآيسىما

كأصهاالنجوم:تقولأنكذلكفن،)1(الصريحةالتشبي!هاتف!-القاهر

يشبهك!لك،نجومكأنهاالمصابيحفىأخرىحالةفىتقولثم،عصابيح

بالنرجسالعيون،-وتشبهبالخدا)وردفيشبهالأمريعكسثمبالوردالخد

:دانوا*لىأبىكقول،بالعيونالنرجستشبهثم

يونالعيونمنحناهطإذاكأنهغفالقطافنرجسلدى

جسمهويجعل،الصبحأوبالنجمالأدهمالفرسغرةتث"4ركذلك

فرسأ:يصفالمأمونكقولكالليل

يسامليسمثلهبجوادبعثناقد

ولجامسجحسنللىبهيزهىفرس

.165صالبلاغةأسار)1(
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ظلاملجسمائرسا

حرامالعيدعلىلى

الزياعينب4بينوتطاحمنهالليليستمدوأدهم

ابنالمعتز:كقول،ا)فرسفأةبالغرالصبحأوالنجمفيشبهيعكسثم

أشقرمهـرغرةكأنهمسفرليلطرةفئوالص!ح

بقطراتالنساءخدودءلىقطرتإذاتشبهالدموعأنأيضآذلكومن

.الروىابنكقولالرياحينمنالخدوديشبهماعلىالندى

الوجدغلةيطةينوهنحاضرناالوداعيومكنتلو

خدءاىمقلةمنتقطرساكهةالدموعإلاترلم

وردعلى؟رجسمنيقطرندىقطرالدموعتلثكأن

الورودأنواعبعضعلىالند!قطراتفتشبهالتشبيههذايعكسثم

:البحتر!كقولالحسانخدودعلىبالدموعالربا-ينأو

الخرائدخدودفىالتصابىدموعفكأنهالندىيحملنشقائق

أمثلةءنتقدممافىحلالتشبيهقلبأنالقاهرعبدالإمامويذكر

هو،أساسىشرطعلىيتوقف،شاكلتهاعلىكانوماالصريحالتشبيه

المشبهفيهأطقالذىالوصففىشديداختلافالطرفينبينألايكون

واللونوالشكلالصورةمطلقهوبيخهماالشبهوجهيكونبأن،بهبالمشبه

التشهيهفىالعكسأوالقابيستةملمبينهماالشديدالاختلافهذاوجدفإن

ونحوذلكوالقارالغرابالسوادكخافيةشدةفىأصولهىأشياءهناكفث!

وجبهماخادفعلىذلاثكانالنشبيةلتعكسعدتثمبهاشيئأشبهتفإذا

علىبالقياسؤيهوكالمش!يثبتأن%بالوالأن،العادةوتقتضيهالعقل
http://www.al-maktabeh.com
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هو:شىءفىقلتإذافأنتبابهولالمعروفيقاسأنلا،روفالم!

جاسهئيع!دماعاىزائدآسوادألهنثبتأنأردتفقد،الغرابكخافية

،الغرابخافيةعا!(يزيدماهـ!نايكنلموإذا،لهمجهولةزيادةتصححوأن

يسثىولا.الأصهل)ا!وءيرهالفرعهويكونأنينبهىفلاالسوادفى

إكةالجا!نأحيانأالشةراءبعنىرإلي،4يقصدماإلاذلكمنالقاهرعبد

فىعليهزائدأنهالصفةفىنظيرهعنالقاصرللثىءيدعونحينوالتخييل

هـذا"بمقتضى-صخثمومن،ةحهاأصىلايحعلأناستيجابو،اسئحظقها

نجدلمالتحةيقإلم!رجعناإذاكناوإن،أصىلاالفرعيجعلأنالادعاء

بنء!دقولومثاله.عليهاللفظيضحماظاهرعلىيستقيمالأمر

وهيب:

يمتدح-؟تالخليفةوجهغرئهكأنالصباحوبدا

ن!)3،والضهلياءرالةفىهش!ربهيشبهالذىهو،الصباح،أنفالأصل
وأتم،وأشربرأعرفكأنهالخايفةوجهفجعلالوض!حعكسعناإشاعرا

يجعلأنالنيةهذهبحكملهفاستقام،الصباحمنوالضياءاكورفىوأكل

.أصلا)3(الخليفةووجهفرعاأ!با!ا

ؤيهايححولالتىالقلبأو-انعكسطريقةنرىفإناافثيلإلىأتيناةلإذا

4أوض-خاهاذىاالنحوعلىا)عريحالتشصديهفىفرعاوالأصلأصلاالفرع

يهالسسيح،الشهفىبماتأقالتىاممزةامنالمستوىبنفساقثيلفىتأقىلا

يخرخوالتحشيلالتأولمنضربعلىمبنياالكلامكانفيهأتتإذاوهى

نفرفى-ا!رقايؤكدوذلك،شديدابعداعنهويبعد،خروجاالظاهرعن

ا)شاعر:قولذلكومثال،منهماكلة!ن-القاهرعبد

ابتداعبيضلانلاحسندجاهابينالنجوموكأن

.178صالبلاغةأسارانظر(1)
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والف!لالاسدعاتشبيهوكذلك،تمةيلأصلابالنجوماد!نفت!مثبيه

،بالابتداعوالظلاأبالسنالنجومفشبههناالشاعرء3شوقد،إفألاهيا

نماذجفىبدثالذىالعكسيماثلالعكسهذابأنالقولمم!نلا،ولسكن

كأن:قولنافىوكا،آخرصيناالمصابيحتشبيهفىكا،ا!ريحاالتشبيه

صورةفىالتشبيههذاقلبثم،تلهحبروقأكادهامقتسلحنالسيوف

ذلكغيرإلى،أكإدهامنتسلسيوفاللامعةالبروقكأن:هىآخرى

الطرفانفيهيشزكالذىالوصفأنوالفرق.ذكرهاسبقالتىالأمثلةمن

وتجده"،الحقيقةسبيلعككاحممافىموجودالسابقةالصريحةالتشب!هاتفى

الآخرمعقولاوقمحسوساتشاهداأحدهمافىهووليس،الموضعنفى،لع!ن

فجأةالسيوفبهتشرقالذىفاللمعان،"الإحساسفيهممتنعااقلبباا!.ضصور

طفالخااللمعانفيلكونأثمكشدلدةعة-دهاكاإمنيلمااستاعمد

الذىالض!يفالواهنالضياءوكذلك،ظهورهعندالبرقيصاحبارزىا

كانالتىالمصاببحتلكئ4انظيراال!نتبصراليلظا!ةفىالن!وم-تبعثه

وإذاكان"،الليلظلماتفىالسائرونب!،ليهندىا:اديةافىيوقدوخهاالعرب

تشبيهيكنلم"ذاكمنتصفماهذامنتص!فالعنأنعلىالأمرارمإ

بأنهأحدهماعلىوالحكم،بالسيوفالبروقكتشبيهإلاوالبروقالسيوف

فرعاوجعلجعلهفتدالذكرفىبهبدأفا،ا!لتكلمبقصديتعا.قفرعأوأصه!!

بالنروم.المصابيحتثبيهوهوالآضرالتشبيهفىذلاثمثلوقا!.صلاأ-طلآخر

الأسوداللونذاتافىسوسةمورا19منفليمستللبدعلةسبةبالحالوكذلاث

أصلااقثيلفىالأصليبقىهذاوعلى،بالظلاموت!فبهبالع!تتدهـكحتى

باطواسوهويدركماهووالأصهل،4التشبهعكسوإنحتئعافم.والفرع

الإحساسطريقصتالمعلومأنالثابتمنلأنه،(وا)ظلاماأصنصوا)هنا

بعدالضرورىومن،والفكرالعةليقطرمنالمعلومءاى.خقدم:العيان

مماشاعالتأوثلهوومبى،يستقيم-ىالتش!يهلهذادلتأومحننصحثأنذلاث

فىعليهتتماسأصلكأنجاصهارتصىوالإلثراقبالصياضا(سشةوصىفصن

الدينيلأمرافتاهوماوكلوالضلالةالبدعةوصفمنح!يضوما،ذلاث

.هغيربهيلحقالمعنىهذافىجنساأصبحتأن!اضيلحتىوالمصوادترا)صاالأم
http://www.al-maktabeh.com
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الشاعر:قولالقاهرءجمدعندالمعكوساقثيلأمثلةومن

)1!يعشقلممنوفؤادالنوىيومكأنهاظلامواذكرتكولقد

فذكر-،يحبلمنوفائهوصدق،حبهمميقعنيكلبرأنيودفالشاعر

النفستصسفأنشأنهامناذىوالمحنالشدائدأوقاتفئحبيبتهينسلمأنه

كأيل-تشبيمثالببتهذا:تالشاعرساقوقد.وت!واهتحبهمنكلءن

تشبيمطوالآخر،الفراقبيومالظاا*متشبيهأحده!ا-القاهرعبدلرأىوفقا

ثوميشبهأنالأصا!إذ،معكوسأتشبيهناوكلا،العايفقءيربه!اد

ومن،ال!ممسروليس،أيضابهالعاشقغيرقلبيشبهوأنبالظلامالفراق

تحدثالتىالأوقاتكانتلما"فيقوللذلكتأويلعنالقاهرعبديبحصثم

الدنياعلى،اضلمتوأعينىلىالنهاراسود:بالسوادفيقالتوصفهادكارؤيها

عطف/ثم،بهفشبهالظلاممنبالسوادوألةحهرأعرفكانهالندىوومجعل

القسوةيدعىالغزلأنوذلك،لصفةوإتماماتظرفايعشقلممنفؤادعليه

هذافصارا)سوادبشدةفيوصىاغايهىاوالقلب،العشقيعرفلممنعل

!نسوقأنويم!ش.،)2(عليهفقاسأسموادواالكدرةفىأصلاعندهالقلب

!.الحديثالشعرمنالقاهر-عبدرأىفى-المقلوباقثيللهذآخرينمثالين

:ؤيةولنجرفتهثهعةؤيهصفإحماعيلحسنمحهودللشاعرأولهما

فا؟يةيأسهافىأمنيةبهايلهووالدجنكأنها

أوضمعاهذاء!لىالشاعرل!ش،بالشمعةالأمنيةتشبهأنفالأصل

عبدالقاهرلرأئووفقا،الفانيةبالأمنيةبهاالظلامعبثفىالشهمةفشبه

بالإشراقامالوالى6الأماقاوصفشاعلمابأنهلذلكتأويلمنلابدالساوق

."والزمانذكرتكولقد:،البلاغةارأس"فىجاءكماالمبيتنص1()

عليالقاهرعبدتع!يقمعتتفقالتىهىأثبتهاالتىالروايةلكئ،الظلامبدل

البيت.

.185-184صالبلاغة6سرار)3(
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التخيلهذاوبمقتضى،فةالص!هذهفىأصلاأصبصتأنها!زيل.،!النور

الحميدالديبعبدالشاءرقولالئافوالمثال.بهالمشبهمكانقوضعها-صح

لى:بائ!فنان-لأث

أذنلهاتصغىفلاقصدغ!.منيرسلهاالمجنونحكةكأنه

كفنفوقه-حىوحو-كأنهاممزقةكأمانيهزيابه

)3(يمتحنحنمهـ!نالعزيزإنمحنتهعنةصرفت!مالهدىو5

وعىبلاالمجنونحهاينطقالتىباطكةإلبا!سالفنانهذايشبهإشاعرفا

نفسههويشبهوأخيرا،بأمانيهالممزقةثيابهويشبه،أحدإلجهاينصت!فلا

القاهر-عبدلرأىطبقا-جاءتاذثيليةاطشبيهاتاهذهوحل،جمالهدى

بالحسيدركماأنح،بالمعنوىالحسىشبه-يث،-وسوضصحفى

سبق.فيماازخاذ!االنحوعلىالتأويلمنلابدلهذا،والأساسالأصلهو

يعتمدالذىبألىاوبهواقثيلالتشبيهبينالموازنةقالقاهرعبدوممضىص!

الختلفةوجوههعلىالأمرونقليب،اد*مثالوضرب،الحججبسطعلى

تعطيكىأخرلطيفةمهناإن":ليقرإذبقهسامنقوىأبينهصاآخرقافركرؤيذ

صورةيرىمنحكمفىباقثيلأنكوذلك،المشاهدةاصريرتمنمثالااللت!ثيل

النشبيهوأمافى.الأمرظاهرعلىوتارة،ا،رلأفىتارةيراهاإنهإلا/واحدة

الحصىالعالمأنذلكفيوتوض،")2(الحقيقةعلىصورتينترىنكفإالصمريرح

الفثيلى،الحشب!يهاأوا!خةيلمنهيستقىالذىالثخهو-القاهرعبديرىكا

يلرأفإنهقويةبصورةإبرازهيودخاطرأومعنىالإنسانلدىني!و.فحين

ويضطربلمايدوربرذهنهتمثيلافيهاليلتمسمحسوسةأشياءءنيديهوشماإلى-

برأنهممدوحهيحيفأنأرادحننالبحترىأنمةلاذلكومن،نجاطره

كتابعنهنقولةاسماعيلحسنمحمودالشاعروبيتالأبياتهذه)1(3

المعارفدار037صهصرفىالحديثالأدبتطورةهيكلا"حمد"لدكتور

691،.
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،لو-ثنفسر!فى،وأنه،ليطلم!!نمارمحيمصءازوال"وطلابقاصديهإلىشريب

حينأةول-الكرمفىأقرانهمنأحديدانيهلاالمكانهرفخلها،شعماى

الحس،عالمإلىزواضليالهقفزءسوسةر!ىورةالمعنىهذاعنيعبرأنأراد

الذىالوقتفىبضوئهالناسيغمرالذىالقهرصىورةأفرادهبينمنءوالتقط

:يقولفهو،بعيدةمسافاتإلىوهيثتهبجرمهعليهمديه.وملو

و.ضريبالندىفىندكلعنوشايىحالعفاةأيدىعلدان

قريبجدالساررنللعصبةوضوءهالعاوفىأفرطإبدركا

صورةأوانعكا.سانفسافىيدوروماالأصلهـوإذنالحسىفالعالم

وجدتلماالأصىليو-دلمفلو،المرآةفىمالشىءنراهااىاكالصورةأله

نفوسناعنالختلفةالحسيةبصفاخهاالأجسامزوالفرضناأننافلو،،لصورة

المعقولة،الألضياءفىيةالحم!اصفاتاتلاثمنشىءتخيا!أمكننالما!وأخيلتنا

بالآخرالشيثينأحدفيهيشبهالذىالصريحاكصبيهفىالحالكذلكو)يس*لى

فىمثلانحتاجلافإننا،والقدروالصورةكاللونوالسبالحىلدركماجهةصن

تشبيههإلىلأبيضهأ!رهوتو!مطواستدارتهوخرطهالزجسكوندمعرفة

يفعلهماوحل،ا!ورةاحهذهللعينلأنهـمرئا،عةيقحثوهـندربمدا!هن

وميدهـممانءنلمجتلبهالبهنهءمنااىاشلثانيةصىورةزادناأنهصيخئذالت!ثبيها

نفسالفرعفىتجدلاؤإنكالأولىفىوأما.معامترإوريننراهما.حتى

صهافأوأوتمثيلءفمركولا،حقيقتهووجنسه،الصةذمنالأصىلفىما

ي!طيك-ةإنهذلكيحضركأنهإليكيخيلوإنما،حق!يقوالتالت!يننعلىالأكل

ش!صاؤيهاأنإ)ياثتخيلاإرآةأنوزانة!ىإر،نياقةدراالممدوحءن

عنكذهبالمةإبلةارتة*تومتى،)4!قابلةهىماصورةءاىثانيا

.سايا،)1(وجودهإلىتجدزالأ،نتخيلهماكنت

بينالفرقلي"انفئ4رأليمنقدمناهالذىب!ذاالقاهرعبا-أنوالحق

.291صالسابقانظر)1(
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حججيمنوساقيفواهدمنأوردماب!ثرةنفسهأجهدقدوالتمثيلالتشبيه

مضموكافىالرثايةفىتتفقتك!دأمم!ثا،3،ضعرأساليبفىتتفاوتوأسانيد

"أنو،لم!اضيعراىاإبلاغيةالمصطلحاتال!ىيرأنوودكاننماوكأ،الأسامى

ميالاذلاصابعدوأجىدت.والتحليلالعرض!فىاتبعها.دذىالمنهجب!ذايرؤمحصلها

يل8والترواطشبيهاليقالتةرإقمنإليهذهبفيماوموافاتتهنظرهوجهةتبنىإلم!

منكالي!بدرجةيتمضحكانالرجلأنعلىيدللأنهليإضهالذىالأساسعلى

ممايةأنعاكمايا-لكا،الإءجابيصثرحداىإاكفكيروكلنهجيةالحسصفاء

يقبلهفص!إليهيستندالذ!المحكهىكانتاللغوىللتعبيرالفنىاكذوق

((!يخصمصطلح"التمثيلحنف!وبمالأحيانمنالأغلبالأءمفى4ليرفضأو

وأ-تأولإلىفيهالشبهوجةإدراكرفتقرالذىالتشبيةمنالنوع!ذلاث

تاكأكاىايةالمعنوالأيفياءبننيجرىالذىالتشهيةبذلك-أخرىبعبارة

ا!ماثلاأنذلكإلىيدفعهإنمابالحواسقدركالتىالحسيةوالأشياءبالعقل

فهوقائم،أمرواضحالتشبيهبيماخهايعقدالتىارو-ولىات،بنالصنحةفىالتثإبهأو

اضثبه4ايعقا-صقاأه،فن-فىكلاالثلر4برالدراختلفتوإن-فعلابجنسه

حسيةصهضهالأولاعلىالأمرنخاحا)واخفىفإنناحى-ىوآخرمعتوىأمربين

أنهال!شص"4منالضرببذاوأجدر،العيانأماممازلإشاخصاكاونجعله

والش!ورالنف!مىالإحساءلىأوا!ردالمعنىءثللأنه"التمثيل"ما"فىكل!

((الصسيحألمشبيها"ءذللثول!-ى،كلالموسةماديةةصىورفىزهويبرالباطنى

واحد،!لعنىأف"يخلاهذاب!رنأنذلاثبىحدويسترى."لىالأصص"أو

الحالت!ت.فىواحداالمنطلقداممالنهةمتآابطةمزمعانعدةأو

نءإزمنىاتأ-سهحخ!ةا"ءإ3ح-الش!ساكىىرأإلىنظرناؤإذا

الديلي!ونأنضسورةفىالقاهرءبدحينفقنراهفإنا-القاهرعبد

لاءبارأمرهوو،اطقيهيةغيرصافللا!؟،هنعصيرحا-ءلىأو،لا!عافا
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عندبايخاهمانحوعلىالجمالىواحىسأذ:قاءنسندايجدإنهولعايه

الذىالأمرفهوالمعافىلممذهالترحلميبعنصرالضراطةأما.اضكاهراعبد

سنداناهاعتبرالذىالجمالىوالحسالذوقىالأساسينهسدإنهبل،نانهه.4لا

الممثلالمعنىثممونأنو!نالفرقماوإلا،عندهالأولللشرطمنبماأو

.؟مركباأومفردا

الدارسينومنبرل،المتأخرينمنوتابهيهروفيالةالخئليبرأىأما

إلىعندهمالمسألةوتتحوط،تماماالأدبالحسأمريتجاهلفإنه/المحدثن

اختا،فعلىمبنياذلكي!ونأندون،فحسبالأسماءفىاختلافمجرد

الس!ليم.العلمىالمنهجطبيعةحلايستقيمأمروهو،ومسمياتهامدلولاتهافى
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للتشللهخماالاللاغية/القيمة

م!ىصلتوض"جتستخدأالتىالبياقاا)شعهيرأنماطأحدالقشبيهأساوب

3!لفاظلااللغوىالتش!يلرونضربابوصفهوهو،إحساسلتصويرأو

اوظهفةصاأداءفىاكصيردورالهالم!ونةالمهرداتاض:يارطريقةتلعب

،رةهـدي!االتىا)وظهمةنوععلىأساسآالبلاءيةقيمتهتتوؤفثمومنبم4والمنوطة

ذاته.فىتشكيلهط"معةعلىتوقفكا

أهـالقارىء.الخاطبلتعريفو!صيلةتتجاوزكوز4لاوظيفتهكانتفإذا

.المباشرةوالمنفعةالعماجةالحاجةبحدودءدودةت!ونقيمتهفإنمجهولبشىء

.بقياسوذالمث،والمتلةىالمت!لممبينوالتوصيلالإفهأممجرد!فىتتصثلا)ى

ولتكاعند!ام!إهـأهوماالقارى?لماأوالخاطبعندي،ولهوما

ش،3ريعرفلاولمن،"كا)حرةالأرض":لىالأرضحرويةيجهللمن

نأيعرف،نقتلولوعا،"تقالاثراكشجرتالنارشجر":النارنج

جارحطائربالعط":"العقاب"اس!4طائرايعرفولاجارحطائرالنسر

إنه.بل،الجماال4ولمصافينالإرداع!يهلابالالةشبما*4هذاوءثل."كالنسر

ذللثهـ(3لم16ت)ارماقاعليهأطلقوقد،اطقياتةإلىوكون!!أقرب

لتمئبيه.ومثل،حيقي!4شبيهو،إلإغةتثإيهإلىالتثبي"افمحينقدمما

فىيتوىو.(1)شثتيهماأفحضذالديناركهـذاالدينارهذا:41بقوالحقيقة

إمملامافىوردقدالت!فبيههذاي!ونأنفىدودةاالبلاغيةالقيمةهذه

.الأدىا)ت:جمرقبيلءنيعدمماشيرهفىجاءأو،العادى

أثسخ،اوعماءهاءالن!كأدالمحروفالقباسيدخلالبابهذاومن

فيعد،الآخربأسما?خاءسمخهماحلعناءسئسهىاصىباكشبيهويختلط

رسائلىثلاث"كتابهن75ص"القرأناعجازفىالمنكت"انظر)1(

يحمد،اللهخلفمحمدوتعليقتحقيق(المعارفدار)"نالقر6اعجازفى

سلأم.زغلولومحمد
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،للقياسأداةالتشبيهوأداة،عايه؟سامةبهوالمشبه،!قيساإ،شبه

لاتحيا!لى.-!ةأ)شبه

ووجه

وكان،المعاهـمعلاب!ولقياسلىمجردالتشهيهوظيفةباوزتإذاأما

إلي!هالإشارةتجدرأذىوا.وت!!وزرقىا)"لإءيةقيمتهفإنفنىطانم/ذا

جمالاأكحركان!بتكراجديداكا!اكانالتشبيهأنالصددهذافىلاابتداء

وأنه،إحساسهوصىلىقالشاءرأوا)مماتبأصالةءلىوأدل،و-"رية

المطروقةازيناالترا)تشاريهأما.ةالمتميزاصلىاصةرؤاهءنيعبروذاتهءن؟!اح

مقيستصدصاصبهاأنعلىتدللأكاامعاوالجمالالحهاةسرتنهقدفإنها

لمعالمطمسهذاوفى،الخىا،ق41خهارونستمدمماأكرالحافظةذاحر-34

نأببس!4أهمهـى)اىوالخصوص!يةالتفرد)سمهوإهدارالفنيةالشضصية

.الفنانالأديبب!اكيرش!هم

معرضفىليهلىلكناز*4الترالتشابيههذهب!ضإ-اإهلالأبوأشاروتد
الاستعمالودرجالعرفعليهاستةرمهالبيانوإنماالفنيةقيمتهامنالتهوين1

التشبيهفىالمساوكةالطريقةوأما":عبارتهنصوهذا.التشبيهأسلوبفئ

بالبررالجوادفكتش!يهواددثينالقدماءعنداقشيلفىاقاصدا!والج

الماضىوالسهم،-والقمربالشمسوالحسن،بالأسدوالشجاع،!والمطر

بالبكر،الحيىو،بالجبلالرزينوالحليم،بالنجمالرتصةوالعالى،جمالسيف

،،والصخربالحديدوالقايمى...برالكلبالكيمزشهيهثم،الحلم4،والفائت

4توصيقصدكانهلالأباأنخفياوليس.!الخ)1(...بالجماد.والبليد

احتذاؤهايتبنىنماذجفهابوص!التشبيهاتتلكاستخدامإلمطوالكتابالشعراء

هداها.على!والسر

الذانيةجمالهأسراروكشفللتثبيهالبلاغيةالةيمةبياننحاولوحن

يسميهماأووحسىمعنوىبينيجرىماعلىالقو!تة!هيليقتضيناالأمر\.فإن

.942الصناعنبن1()
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عا؟4يطلقماأوحسينأص-ينبرق!رىماوعلى،"باقثيل"اغاهـراعبد

بر!اف!ا!3ونرم!اهأباط-ىن!ىولا."الصريحاتشهيها"ا!قاهرعبد

ثبالخياليتصورهماكذلاثمنهنعدوإ.مما،فرسبالواخفىمادتهأو

انتشهيهصهفيوأنفىلاغضاضةثمومن)1(اطوا!رلأدركتهو!دلو

واحد.وقتف!4اتوا!ليياوالحىسية

ططمش-؟لو

وتجعسد.المعاقتشريصأنلالحمهىالمعنوىتف"يهأفىالجمالهـشا-؟خ!تيخنحب".!ص-د-
-..ءء---ءط-!تمحم

ماءالأيض.لأن،الغفسفىهاتأثرءنيضاعفوقوةيكسمصصااطرأوافىغرظأ،
--حمحى
منذبحواسهالإنسانيلتقطهاإذالبشريةلوبالنفسمأنجوسةدمأافىصموسة

.،حولهمنالشاخصةالطبيجةمظاهرعلىعيأيهوتفتحالوجودإلىخروجه

حرمة،عندهاكدووآ،صبةلماوأقدم،رحمابالنفسفهى-س!ثمومن

إلم!ذلكبعدنقل!باثم،بالعقلالمدركةوالأؤممارالمعاقلهاقدمتفإذا

إ)"ثايتوسلعنفأنتالحواسمدركاتمنوالأفكارالمعاقتلثيمازلما

بمنحينئأأشهكوما،القدمبالحبيبالصجيةوللجديد،لا*ريب-يخ!

هوها:ويقولالحجابب!عنه-م،حجابوراءمنثىءعنصضر

سبهلءلى-الصددهذافىولت!أمل.)1(وصفتماعلىتجدهفأبمرهذا

ذهبوأحيث،البلاغبماعلماءمنإلمطخرينرأىعنهنارا"ينايختلف)1(

هنهوجعلوا،الخمسالحواسىباحدىهادتهأوهويدركما"الحسى"انالى

واحدكليممبىرمنمجتمعافرضالذىالمعدوم،را"يهمفى،وهو"الخيالى"

لكنهالحواسباحدىمادتهولاهويدركلاماأما.بالحواسيدركهمامنها

هوالذ!،العقلى"بوالحقوه،الوهمى"سمموهفقدبهاالايدركلمأدركلو

سنانالقيسامرىءبتشبيهللوهمىهثلواوقد.للحسىمقابلقسم

قوله:فىالأغوالبا"نيابرهجه

أغوالكأنيابزرقومسبنونةمضاجعىوالمشرفىأيقتلنى

تاثرواأنهمالظنوأغلب.(317-3/314التلخبصلثروحانظر)

--.الأدبى--ا*لحس!!علىكثيرايعولواولمالفلسفىبالفكريدالتحتهذافى

9-..إ56بهاالبلاغةسهـ-لمنظي!بللقلصا!ثار--فى1
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حبيبتهعحالهإليهانتهتم!يصورالقديمالعرنجماالشاءر-قوللا،ئال

:لو!فية

الأصهاخفروخخىإنتهالماءءلىالغداءكقابضإثلى!تفأصبحت

قرفيلاشدةحكلمهالمهفيوالتثامبايا،5وصالهفىإخفاقهيممورفنهو

أصابعه،لكنمنالماءيتفلتماسرعانإذ،الماءعاىالقابضبحال،منه

هذاأبانوقد.إمساكهفىنفسهأ-"دمهـط،شىءكفهفىمنهبقىولا

لكن،المسعىوضياعالأمل4خيهمنالشاعرإليهوصلمامدى!التشبيه

"الأصهاخفروجخانتهالماءعللى"كقابض:قالحيجنأنههناالتشبيهحمال

إلىسعيهوبوارظنهخيبةفىبلغأنهفئثرتابولامعهاتشكلارؤيةأرالث

.ماكز)1،ولاقلبمايحظلم-ىالغاياتأبعدإلى4فيوانحهى،المبالىآقمى

قصيدتهفىيصف)2(ناجىإبراهيمالدكتورالشاعرهووهذا

كوسيتساقيانحبيبتهحفيهظلجميلاياوردلقاءالمثمهورة"وداع/"

كلاهمافتفرقبضيائهالفجرأقبلثم،الليلطوالالغراموأفاويقالهوى

.يقول.الآخرعغ

صديقوأال!يلاللب!!وتولىالكرىبأحلامطاح!تيقظة

كالحريقم!طلالفجروإذاطا)حنديرالنوروإذا

طرلىفىسلالأحبابوإذانعرفهاكاالد.ماوإذا

ا"نت!بالذىوالحسرةالألملشعور-ىتمثيلبالحريقالبازغالفجرفتشييه

الفراقنن!يرحملالذىالفجرهذاتجسموقد،!بفنفراقعند!لشاعر

بحالشكإليهايرقولا،العينتبصرهاصىورةوهى،الحريقصورة!

ء/.الأحوالمن

.!9-69صالسابقانظر)1(

.5391سنةمارسفى)2(توفى
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منإحساسأو،المعاقمنمعنىوصصففىالإنسانبا)خوءهما

ذلاثأوالمعنىهداتجسيميبلغهماالمتاىنفسمنيبلغلافإنهالأحاسيما-ر

تصويرنقرأواضحآحينذلكنرى،الحوا!هرتدركهبهمشبهفئالإحساس

4ءإحساسيجسدراح-هيث،الخريففصلمنلهومالمحدثنالشعراءأحد

:ول4وإذا)ةأ؟ير-يدةبصورةوالكآبةوالخمولباليأسفيه

كالبايدهسيرفىا%مافترإ)يهوالخمولاليأسول!سى

والكنودالداءبالأصىمشيةثىءكلفىالهمودوتمثمى

شديدذهولفىالطيروإذاكثيبجمودف!الروحفإذا

عيديومفأإلأيتامكصغارأسيفالرياضفىهرالزوإذا

سماتهاعليهويخاحالحياةنبصلىالزهرفىيبثالأخيزالبيتفىفهو

تشبه،الأصحعلىأو،ويشجههاينةحزأسيفةيجعلهاإذ،وخصائ!سا

.قالأيتامصغارعلىيبدوبمافيهاتمثلهالذىوالأسىبالانقباضإحساسه

اكفسىفىوتأثيرهقوتهفىيبلغمباشراأتعهكرثمةأننعتقدولا.العيديوم

.الصورةهذهتبلغهما

--رالعهلالقولبينالتناتص!كرةعنيعبرأنالإنسانأرادوإذا

إلى،صاحبهرشجمهلاالذىاقابراالمعسهـولالهولعن-أدقبعبارةأو

ابنإ)يهوصىلماإلىالمباية!رتعببرهفىيصلفلنالواقيفىحقيهفممل

:يقولإذيقالهصدةيهابعاتبالىقصيدتهفىاروك!ا

الأقذاءعلي3أجفاغضعينىمنحقوقوليسعينىأنت

العلياءذراالفتىيحلالأمرمنأتيتمابأمثالما

العطاءبذلذاكبعدوأبىحمحأدلأخلاءالوعدلىذل

الإباء)1(كلالإثمارويأبىللعنيورقكا!لاففغدا

شيئايثمرولامرأهيحسنالصفصافشجرهننوع:الخلأف)1(

يؤكل.
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نحدع!الذىالصفصافبرشجرالعملوخلفالقولحلاوةفىثههفهو

الفكرةتجسمحيةصورةمفيد.وتلثعطاءلكندونأوراقهبازدهارالعنن

مباشر.تعبيرأىيفوقبشكلوتبرزهاالسآبقة

حولدتد:رالتىالملا؟حءنازكللشاعرة"والبارودالنار"قصهدةوفى

المعركة-تلثف!الجنودموقفالشاعرةتصور7391سنةأكنوبرمعركة

:فتقول!يامومومضانخهارفىاشتعلتاىا

أكبرالله

بالماء!لناياربأينمن"

الصحراءجدبناحوالىوتمتدعطشىجرارنا

سإناء،عطشمن،شفاهنا

السماء!ربدموعلا،سحابولا"

الإش،ءضبابةفىمصروع!صنالجنودويرحح

يستعرتحرقيونهم

يحتضررجاؤهم.

بصحرا--محتدمةوالمعركةرمضاننهارفىالمقاتلينشفاهتشبهاهافة!ر

والظمآ"الجفافشدةمنالذيلهذابهيوحىمامدىئتصورأنولنا.سيناء

فيه.بولىمهماالمباشرالوصفعنهيقصرنحوعلى

الوقت،فى،وهىالتشبيهمنا)ضربهذاحهابزيفأخرىخماصهيةوثمة

المعاف،علىاقثيلهىمايضفيهالخاصيةوهذه،جمالهأسارمنش،نفسه

منشىءإلىعنهوالكشفإدراكهفىيحتاجخفاءمن،الأحيانأكزافى

أنهءنفضلا.بهستصخوبالنفسبهتستعذأءروذلك،والتفكيرالتأمل

الزمن،مناحولأمدةالنة-لىفىارهاواستةرالمعاقبقاءإلىأدعىيكون

وتعبت!،سهيلهفىجهدتماعلىاطرءلىءلى!طهوعةالصشريةالنفسلأن
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أتاكإذاالمعنى"إن:قالحينالقكرةهذهالقاهرعبدقرروؤد.أجله.عن

،بالفكرةطلبهإلم!عوجكأنبعدلكينصلى،الأكئرفى،فهو!ةلا

(كانأدقأى)جمنهأ!فكافيوما.طلبهفىوالهمة،لهالخاطركوتحر

الطحالمركؤزفىومنةإثمدواحتجابه،أظهروإباؤه،أح!رعليكامتناعه

نحوهالحننومعازإة،إليهالاشتياقو،لهألظقبري!بعدالشئيآذا/أن

وألطف،أجلالنفسءمنموقعهفكا!بمأولىوبالمزة،أحكنيقه!ن

.")1(ا!وأش!فليوكانيت

اقئيلأو،باررى.اتشبمهعندكلأسير!قممة-لناينبغىلاأنهعلى

منالتشبيهمنا!اللونينطومانغفلأن-القاهرعبديسهيهكا

عنقكونماأبعدأشياءبنالجهحفىيتمثلالذىوالطرافةالغرابةعنصر

الشعوريةوالحالاتالذهنيةالمعاقفيهتتعانقحيث،والائتلاتقالتقارب

شكولا.الآخر)2(عنبعيدوادمنالأمرينوكلا،المجسمةالأشياءءح

وجماله.التعبيرفنيةفىدورهلهعنصركليهماوالطرافةالغرابةأن

بالحسى،المعنوىبهاتث!بيهيتميزالتىالعامةالجماليةالخصائصهذهلكل

بيد،البياقالإعطزقمةيمثلالذى،الكربمالفرآنفىاكئيرورود.كان

وقوةا!صويرمنرو!زادتأخهـرىفنيةعناصرلهاتوافرتهناكنماذجهيمان

اثش!بيهقيمةأنعنافقرةهذهبدايةققلنا.مابصحةبئ!هدوذلك،"التلألير

ذاته.فىبقشكينهاشأثر.البلاغية

أثماهرجمد،العربالبلاغيينشبخلدىنجدأنالمتوقعمنكانوقد

معفعلكا،القر7نفىالتشيهاتهذهلمثلم!شفيضةدراسة،:الجرجاث

أعراروكشف،تحلبلهاف!وأفاض-،نماذجهإيرادمنأكزالذىآلنثعر

!سقتب!درالتىتلثعجيبةلمقارنةوإخها.يفعللملكنه،وروعتهاجمالها

.011-901صالبلاغةأسار1()

بعدها.وما118ص،لأا3صالسابقانظر)2(
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.بيانفىقالقرآالنصرعلىفيهاعتمدالذىالوقتفى4إزإذ،القاهرعبد

يرممادهـنمانراه،يأالإعحىإزدلائل"بهكتافى،النظمافىالمشهـورةيتهنظر

هذافىلهنعزولا،والتشبيهيةالتضيلإ"روائعهفىلىالنصهذادراسةحههل

اغي!ةسادراستهيزيدأنبهحرياوكان،تقريبأاثنتينآيتينعلىإلاا"حال

مىذالتشبيماتواءيةدراسة!نبهايرفدهابما،وخصوبةعطاءالتشبيهلفن

عن-بحالتنفصللاأسلوبيةفنيةظاهرةالنشبيهأنلاسيماالمعجزالكتاب

وأراق،عندهالنظمنظريةمنهاتتش!لالتىالأسلوبيةالفنيةالظواهرسائر

ءاى!منهانن!خانلقدح،ا)قاهرعبداللهر-م":قالمنبقولأتمثلهنا

.")1(يفربهافلم،معولضربة

.لتفاوتطبهآالتثبيهالجماليهالقيمةبتفاوتالحكملنايتأكدوحتى

القرآنية.النماذجتلكمنبعضأهنانسوقوتشكيلهتكوينه

لاتبطلوا.آمنواالذينيأيها":الصدقةجزاء/بيانفئوجلعزاللهيقول

بالته.رؤمنولا،الناسرثاءمالهينفقكالذى،والأذىبالمنصاقاتكم

فتركه-،وابلفأصابه،ترابعليهصفوانفثلهكمثل،الآخراا.ووا

--الكافرينالقوم!هدىلاوالله،مماكسبواشىءعلىيقدرونلاا،صلدا

،كمثلجنه-أنفسهممنتثبيتأواللهمرضاةابتغاءأموالهمينفقونالذينومثل

والله-،فطلواوإبرصبهالمفإن،ضعفينأكلهاتتؤلآوابلأصابهابربوة

.!)2(بصمرتعلمونبما

.،ا)!هدقةببذليتعلقانمتقاباجنمعنيينورانتمىالآيتينهاتينإن

يتصدؤوذ،ا!ذينهؤلاءحالتشبهأولهما،الخيروجوهلىاإإلوإنفاق

ءلمربميتصدقونمنءلىبالمنذاتهفىالنييلالعولهذايتبعونبم،بأبرالهم

بهم،عاإزفاة،مو،فىمءطاخهمحدتثءنيذيعونهبمامئفاعرهمو-رح

-5المشروقدارطبعة91صيىالقرأنفىالفنىالتصوير:قطبسيد)1(

.265؟264أية:البقرةسورة)3(
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حقيقيةرغبةعنلا،اللهسبيلفىأموالهبمينفقونالذرنأولئكحالءوأيضأ

أمامالظهـورفىرغبةوإنما،الحيرفىأصىيلبرإعثءنولا،الإنفاقفى

بالتهالإيمانوهـى،الأولىالإسلامعقيدةعلىذلكليؤعس!أندون،الناس

النةيجة،سلبيةفىجصيعأوأولئكهؤلاءحالالآيةتثمبه-الآخرواليوم

الصلبالحبرمحال،مملمنبهيقومونماجدوىىدمو،الجلا،وعبث

السماءيرمن!.طرعليهو؟زل،الترابمنخفيفةطبقةغصتها،الأملس

تجودهاحنالأرضشيمةهىكا"،الإنباتوصلاحيةالخصوبةبهفظنت

الحجر)ي!ود،وأزالهاالزابطبقةمحاأنلهثماالمطرهذالكن"+السماء

يكن.لمش!!لآكأن،أما-!صلدا

بعضلىإنفاقوهوالسابقللمعنىالمقا،لالآضراإمنىالثانيةالآيةوببرز

وسهم،نةفىالعميقةالبرلنزعةواستجابة،اللهلأمرطاكةالمالالمؤمنن

صورةفىالمعنىهذاالقرآنصاغوقد.قدمه-امابقدرعظ؟ثواب!م..ؤي!ون

عليهايرنزل،عاليةربوةفوقالواقعةبالجنةهؤلاءإزفاقشبهإذ،حسهية

المطرعليهالينزلمفإن،طيبآنباتآويخرج،اكربةبافههـ!زج،يرالغزالمطر

منفيهالما،نباتهاست!ذراجلايكفيهامنهمقدارفأقللاال!رير

تصبهالمفإن"و-لعزقولهوذلك،للإنباتوالاستعداد!الخصب

."فطلجرابل

عن،جملتهافىعبرتتدالصورزثنهاتينمنصورةكلأنوح

والمواجهة،المقاولمةمو!عمنأخت!هاواتخذت،وأدقهتعبيرأتممثهاالمرادأالمعنى

إلىيهتدىالدتيقالجمالىالحسفإن،و-،لاحسنأالتمثيليزيدنحوعلى

بينهماالمقابلةيدعمبما،منهماكلفىثيةالجزالعناصربينعريبآضر-مناسق

ريامرضافىإشغاتنفقالتىوالصاإلأدىيتبعهالكقتراب!بص!منلدق!ههسا

الأولىالصورةفىالترابحنكنةوإذاكانت،كالجنة،الئاقالتشبيهفى،(دئه

صثتركالوابلإنئم.ربوةفوقالثاذيةالصورةفئفالجنةصفوانوجهعلى

يربىالثانيةالحالةوفى،ويمحقيمحوالأولىالحالةفىلكنه،الحالتينسبن

http://www.al-maktabeh.com
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كالحوجهعنؤديكشف،الصةوانيصيبالأولىالحالةفى.ويخصب

فلاالصدقةوراءتتسترالتىالمؤذيةللنفلىمثال،حقيقتهفىهـوكالأذى

هذافإنالثانيةالحالةفىأما.ينكشفأنعوارهايلبثوما،تسترها

اوابلاهذاأنو)و"أكلا"ويخرج،بةبالترفيختلط،ابنةيصيباوابلا

المطرمنالقليلبحعلماللإنباتوالاستعدادالخصبمنةيهافإن،يصبهالم

.وي!ييها)1(هاحهز

مناتخذوهمالذين،لآله!تهمالمشركيندءوةأنرء!نأننالقرآويريد

تقدرولا،شيئأالأمرمنتملكلاالآلهةلأن،محبطةيا!سةدعوةاللهدون

مح!وسأمشاهدأمثا،لذلكفيضرب،انداءا4إجابرأو،الدعاءتل!يةعلى

:الرعد)2(سورةفىتعالىفولهوذلك!المرادالمعنىعلىالدلالةتاطح

إلا،بشىءلهميستج!يبونلادونهمنيدءونوالذين،الحقدءوةله"

مسعاهم،فىصورهمفقدةأببالغههوومافاهلي!لغالماءإلىكفيهكباسط

يبسطا)ذىالإنسانبصورةويطلبونيرجونماتحةيقعنالآلهةوعجز

بمايظفرلالكنه،غلتهوثطفىهظمأهيروىمامنهاينال،الماءإلم!كفيه

هذهليدعنانتملىالماءطالبلد!العجزهذاسرالقرآنيكمثفولا.دلر

وهو،يدهمتناولفىالمايكونالذىالإنسانصورة،الغريبةالصورة

،أرىواالشرابمنإليهمايتوقبلوغلايست!!ذلكوح،قريبجدسنه

والألم،الحسرةمشاءرأىوأذهانناأخيلتنافىنستحضرذكبعدسوليتركنا

.الإنسانهذاتنتاباوالخيبة

منخرفكأنمابالتهيشركومن)وجلعزالذيقولالحجسورةوفى

حالفيمئل!م!!انسحيق)3(فىالريحبهتهوىأو،الطيرفتخطفها-مماء13

.36-35صالسابق:قطبسيدانظر)1(
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منسقطصورةأولاهما:بصورتينكلاكها4ونفسهتدميرفى،بالتهالمشرك

فىمزعأوتمزق،الط!راخىشطفتهالأرفىتءلىيستقرأنوقبل،السماءمن

بعضفىبههوتحىىالريرحبهعصفتمنصورةوالثانية.حواصلها

المعنىتمثهيلفىوقوخهماالصورتنجمالالقارىءو)ليتأمل.البعيدةالمطاوح

ومضة-فىهكذا".؟بالتهيشركلمنمحدثالذىذلكدمارفأى،المراد

نإ.لحظةالأرضءلىيستقرفلا،أحديدرىلاحيثمنالسماء!ننحر

صليث!سحهقمكانفىبهوتهوى..4دلتهوىالريحإنأو،لتخطفهآلطير

بكلمةالتعبه.فايخهحاماولا.")1(المزصودهووذلك:أحدكذلكيدرىلا

بحركة،وموسيقاهابلفظها،قوىإيحاءمنالأولاقثيلفى،"خر"

ليخيلحتئالساقطالجسملهمايتعرضاللذينالشديدينوالاهتزازالسقورو

هناكثم.ومسهحمنهمرأ!علىالجسمهذا-أن،يرددهاوهوالملإنسان

لمساتمنالصورةإلىيضيفانبما"الطير"و"!خطفه"كلمتىاختيارأيضآ

الريح""إلىوإسنادها"تهوى)كلمةاختيارالثانيةالصورةوق.قوية

.ما-اهويتحددموضعهيعرفلاماإلىوانطلاقصعةمنالنفسفىتثيرهبما

عنالحديثفإقالقرآنقاقفلىاكشبيهنماذجمنقدمتبماوأكتفى

ويتشعب.يطولفيهاوالتأثيرالجمالعناصر

فىيتصلفيهالجمالطمنهخفإنالحسياتبينالجارىلتشبيهبيخي!تيهـار"!

أسبابومن،الرؤيةونفاذاطسبىودقةالملاحظةممقمنبهيشىمامدى

،جداقإواوالحضو!اسنفىاالوجودقالمتباعدةالأشياءبينوقوعهذلك

حضورإلىالخاعلرعنديردولاالنفسفىلا-يحضرالتشبيهطرفئأحذأنبمعنى

فىاختلافمن-بيمانهماي!ونقدماإلىأحيانأذلكومرد.الآخرالطرف

بينهما،التشابهعلاقةلمحا)ناسمنلممثيرمعهيتيسرلااخئلافآالجنس

.38السابق6قطبسيد(1)
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الشبهبثبوتتستغنىفإخهاالنوعفىوالمتفقةالجنسفىالمشزكةالأشياءآما

.يخها)1(وتثبيتهلهاذلكإيجابفىوتأملتعملعندفيهاالاتفاقوقيامييماض"

لأنهأعظمال!"4التش!يهقيمةكانتأشدالشيئينبينالتباعدكان-صوكلما

علىفطرتفقد،بهوشغفهاالجديدإلىالتطاححبسيةالبضالنفسفىيثخ

يحرجبماالاحتفاءوعلى،فيهظهورهيعهدلممكانمنيظهربماالإعجاب

أبياثالتشبيهلذلاثمثالانسوقأنويمكن.له)2،بمعدنليس!وضىحمن

في!ثا:يقولا)ىخبازوصىففىالمخن!لمورةالروىابن

بالبصراللمحوشكالرتاقةيد-وبهمررتخبازالاأنسأنسما

كالقمرقوراءرؤبخهاوبينكرةكفهفىرؤيخهابينما

بالحبرفيهيلتىالماءلجةفىدائرةتنداح!أبمقدارإلا

تدريجيةبمورةسريعأومطهاالرقاتةدحوفىالخبازحركةيشبهفهو

تتحعوتتزايداال!السريعةالدائبريةبالحركة-المستديربشكلهاالاحثفاظح

هناالشبيهوروعة.بحجرفيه.يلفىصينالساكنالماء4صفمعلىفشيئأششأ

الأمرينصبنبينالتشابهملمحالتقاروعلالفنيةالردرىابنفدرةفىتكمن

شدي!د.تباعدمن!ينهمامماالرغمحملى

مخعالفينأمربنمييقعحبنوروعتهالحسىا!شبيهجماليزكدومما

على!الإشفاقشعورمنجريرالشاعوبهأحسعاالاختلافأشدالجنسفى

ذإجريريرويةقيماوذالث،نفسهالوقتفىلهوالحسد،الرقاعبنعدى

:عدىأنشدق5:يقول

.181صالبلاغةصار9انظر(1)
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.....فاعتادهاتوهماالديارعرف"

قوله:إلىبلغفلما

05..")1(روقهإبرةكأنأغنتزجى"

؟-افجلفأعرالىوهويقولعساهماوخقد:وقلت،رحمته

:قالفلما

مدادها"الدواةمنأصابتلم"....

بطرفهالغزالقرنبينهنا/والتشبيهة")2(حسداالرحمةاستحالت"

إحماسجريرمصدرأما،بسنهالمدادعلقالذىاقلموبين،الأسودالدقيق

اشتملتشبيهبأسلوبكلامهاستهلأنهفهوأولاعدىعلىوالإشفاقبالرحمة

يسشدعىالمشبهوهذا،"روقهإبرةكأن):قولهوهو،وحدهالمثبهعلى

بهالمشبماهذاعلىالعثورلكنخالمعنىيتمحتىبالضرورةمناممبأبهمشبهأ

أصابقلم"-ولهوهوالئافىالشطرفىعدىبهأقفلما،بمكالقالصعوبةمن

توفيقهوعظيمإصابتهمبلغالشعريةبحاستهجريرأدركأمدادهاالدواةمن

الفكرانطلاقيعهدلابعيدموطنمنواجتلاحهاالصورةهذهاقنناصفى

كانهناومن،الأولىإوهلةامندلهالخيالاستحضارأوبسرعةنحوه

النهاية.فى)4حسدهمبعث

الأمريننجينالمعقو.ذالتشبيههذالصحةشرطاعبدالقاهر.وضمحوقد

حتى،مغقولاصى-يحاشصثابينههاالشبهيكونأنهوالجنسفىالمتباعدين

الذىائتلافهمايكونوحتى"،بيما:!ماالتألفإلىيىبيل!اكيركون

الغزالولدوالصرادبهصوتهفىغنةماله:الأغن،تسوق:(تزجى1)

.طرف:ابرةءقرنه:روقه

.133-122صالمبلاغةأسرار(12
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ثصمنفهمااختا3وضوحفىوالحدسالعقلحيثمنتشبي!ثكيوبمب

يتلاءمانلاشيئينلي؟تأتشبيهاوإقامةا)وصفاستكراهأما."والحسال!ين

فىيؤلفالذىالأضرقبالصإخحينئذالمتكل!أيضبهوما،فوضمرفأمر

منهيصفرتوءفجها،بةمضطرا)عىورةفتصرجيأتلفانلاشكلينبينصنعته

حينئذالقارىءحىقومن.إليهيحتسترولاال!نءنهتفهووشذوذالذوق

بههذامشروطاالجنسفىالمتباعدةالأموروين4التشبهكانإذا:يتساءلأن

يوصفأنالتشبيههذا،صاحىاسنحقاقكانإذنففيمالشررو

والبراعة؟بالحذق

جمالهسرأنذكرتحينمضىةيخالسؤالهذاجوابإلىألمحتلعلى

الرؤية.ونفاذالحسودتةالملاحظةصقعلىدلالتهفىيتصلالتشبيههذا

بنفسعنهأصاببل،التساؤلهذاعنالإجابةنفسهالقاهرعبديغةلولم

فىالحذقإنبقولىأردولم!:فقالوالتوضيحالتحايلعلىالقائممخهجه

ليماسمشابهةتحدثأنتقدرأنكالأجناسفىاذتلفاتبينالاثلافإيجاد

إلها،المسطثيدؤخفيةمشاحهاتهناكأنالمعنئوإنما،الصقلفىأصللها

فىالمدققيشبهولذلك،الفضلاستحققتفقدفأدركهاف!ركتغلغلفإذا

التىالأ،زاءبأنلذلكمثهالايضربثم.")1(الدررعلىكالغاؤصالمعافى

ذواتا!ورمنوغيرهماوا!لماتم()القرصاالشنفصورةمنهاتتألف

نفسهإوقتافىبينهمالكن،الأصلقالشكلمختلفة-المركبةالأجزاء

حذاق!نبهينهضلمنأمرامم!كاخاءلىنحوءاىالتثافهامعايجغلتناسبا

أصلا،ؤيهاموجودالمتباينةالأجزاءبر!نفالتناسب،فيهاوالبارءيهتالصنعة

هذايرجدو)ههـلم،است!لالهوح!صناستكشهافهفىيتمثلالصاخوحذق

الأولىاالحالةفىهوكا-راخبميى!وعلىرةالصهوتشبهيللكانالنناسب

.مستريما،أمرا-

.131(السابق1)
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ءلىالتعلإقفىالحدرثالفنلغةاستخداملأنفسنانستبحكناوإذا

ليممتالتشبيهفىالجمالدستعايلهإننقولفإناالقاهرعبدص!الفكرةهذه

(1)الصورةفىوالاختلافالائةلافكأءسىت-تمرقالجنسفلمتصاينةاالأمور

عناصرتباديئيعنىالذى"الهارموف"باممالحديثافناءخهيعبرماهو

نسجامهاواتوافقهاثم،ا،ويىءقىأو،الن!دأوالرلىمفىسواء،الفنىالعمل

تكشفذاتهافئالفكرةوهذه.معينةجماليةقيمةإبرازعاىالوقتن!سفى

النظربغض،النهنىالتذوقبالفىوأصالتهالةاهرعبدعندالحسصهفاءعن

نماذجمنماقدمرمضفى-بعدفيماسنبين-كامعهفنااختا3عن

الزءىالفاصل4ملاحظعا!للربملتقديرنايقومأنينبغىإذ،تطبيقية

،(الهبرىاظامسإقيرقافىعاش)وبا:4بيننايفصلالذىارىوالحض

.الأذواقاختلاففىز+ءثرصنومالذلاث

نأالتشبيهطرفىبننالجنسفىالاختلافلتحققالضرورىمنوليس

فى!ورتهعلىالحواست!حوأن،الطبيعةفىبذاثهشاخصابهالمشبهيكون

سبب4يجئمعوحينئذولأليفهاشداعك!الخيالرقدبل،الواقع

وهو،المشبهمعألنفسىو-!دهعد-.يدعم-الجنىاختلافإلى-آخر

الشاعر:قولفىكالهالح!سىالوجودأنتفاء

أ!وقبسا!علىنزندررلرامطالنجومآأجراوكأن

الحسطف!فىلهاوجودلاأزرقبسماروعلىالمثورةاللررفصورة

.اوفالمأالواقعودفبا

أحدعلىلتحليقاقولهالشانهذافىالدالهالقاهرعبدعباراتمن)1(

وايناسهلكالتشبيههذااعجابيكنولم":ساقهاالتىالشعريةالتشبيهات

حصللأنبل،فقطالاختلافأشدالجنسفىمختلفانالشينينلأن،اياك

اختلافشد--الأهرينفبمجموع،وأتمهيكونماكأحسناتفاقالاختلافبازاء

.122صالبلاغةأسرار.،وفتنوراقوحسنحلا-ائتلافشدةفى
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مركبةصهورةفئيأقأن،وروعتهالحسى4التشبجمالدشاعىومن

إلىتحتاجبلالأولىأوهلةامنذالإنسان!ه-ل!!ى

وؤ*4أجشرار-3تكصكرفاختا3ءالذللفسبخ!إلمطط!!عبللاجطة!،-يهثير

العنصرهذاالقاهرعبدتناولوقدا!يفنييماومواهيهعييثيعر!!!حبىالت

على4تحليابنىإذ،ءصرهعلىسابرقفكرعنمم!فمتبماوحلهالجمالى

منالنفىلىإلىوأسبقأسهـلجملةالشىءإدراكأنهىتربويةنفسيةنظرية

،4الجماعلىالوصى!فيدركالأولىلىالنظرةفالإنسان،صيلبالتهإدراكه

فنحن،وكأ!!هالسهحفىالحكموهكذا،اكفاصيلأدركالنظرأعادفإذا

المرةفىحماعهءندنتبينهلم.،،مماعهإعادةعندالصوتتفاصيلمننتبن

باللسانالثىءتذوقإءادةعندالذوقطعمتفاصيلمن!ندرك،الأولى

راءرينالتفاضللىةعالتفصيلورلإدراك"،الأولىالذوقةفىنعرفهلمءا

فأ!رالجملةعلىالثىءإدراكفأما،"وه!!اوساحوساح،وراء

،لا+نراهء!تفصيلإدراكفىفإنناذلكعنوفضا،.سائرالناسفيهيستوى

الثىيميزوكن،جملةبينمنالشىءينترىكنخوننذوقهأو،نسمعهأو

جزافاالشىءيأخذ"كنفإتناالتفصي!!"ثمنالا-شأما،بهاختلطقدمما

الأمرين.بنكبروفرق،"وجرفا

ممامجراهابحرىماأو،بالمشاهدةتدركالتىالأكلورعلىينطبقوما

من،والقلببالعقلتدركالتىالأمورعلىكذلكينطبق،الحاسةتناله

الخاطرفىوي!حالننرسإلىيسبقالذئهوللأشياءال!لىالإدراكإن-يث

إممالهبعدإلاتحةسلاوتراها،باخهاةيمام!ءورةإشفاص!:لاوتجد،أولا

سب2ألفكرااىإالحاجةفىألحالويتفاوت.بالتذكرواستعانة،الروية

فهأوغلكانوكا!ا،التة!يلوحدلمةالجهحدمنوكلرزبتها)وصفمكان

ا)تأءلإلىوالضةر،أعكبرإتذبهبرواإوؤفاإلى-الحابرةكاشاالتفصيل

\،3-!+1-3ت%.!ة--1.ا0--..أشد)1(هلاليبر.

.-1371912صالسابقانظر)1(
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التفصيلءكوإدراكه،الجملةعلالشىءإدراكر!نالفرقويقضح

لونهنصفحينئذفن!ن،أ!رأوأيىودإنه:ءل!ىعن3مطن!ول-!ن

نإ:قلناةإذافكر،إصالأولتأكلطولإلى4إدراعلمجتاجلا،ب،ا؟وصفا

كلنضرباذلكحان،ناصىمةرقيقةالحهر!إنأو،براقصمإثادالسوهذا

.والأناةالضأملمنشىءإلىوتحصيلهإدراح"فىيفتهرإوصفانفصهجل

:الشاءرؤولالقاهرعبد!سوقالةشص"4منبصهدثهمخنوؤ؟

ءكرهإلجت!ىلاح!تاث
(1)لماخ!عبا)قيلجمه!حارسفلىلىأ

الآخر:وقول

بردضان)2(لرخصهلم!بلىنا4سناذكألبيما8ردليجمعت

البإتوفى،الناربشعلةا!!ةولاللاحاسيفاشبهالأولالبإتؤفى

التشهجيهلكنالبدشفىوا-لى4برفالمث"4،أيضاالناربشعلةالدحيشبهالثات

وكق،الناربشعلةالسيفتث؟يهأى،الإجمالوجهعاىجاءالأولالبيتفى

أنذلك،التفصليمنزوععلىاشتملالثافىالبيتفىالتشبيهأنحينءلى

سنانفىوليسةمنهايتصاعددخانمنالأحوالكلفىلاتخاوالنارشعلة

علىالضشبيهطرفىلي!نالمطابقةتكونلاثمومن.،الدخانلهذانظيرالرمح

الذى"الل!سنا"فقيدلذلكالثاقالشاعروقدفطن،بنبغىمافو

يدركلاالتشبيهفىتفصيلوهذا،أبدخانيتصللم"بقوله،بهالمئبههو

الفكر.وإممالالتروىمنفيهلابدبل،بالبدحهة

الطرافةفىدرجتهحمويكرنالتشبيهفىاتفا!يلاتكزماوبقدر

الجزئياتإلىونفاذ،أدقءلاحظةمنذلكءلميهيردللما،والإبداع

نضلةلعدودحابسبنوردمتابعةالبيتهذافىعنترةيصد)11

دلالة-!بيضلاهعبسيفيتبعهكانانهفيقول،منهالثاروطلبه،الأسدى

.النارشعلةواشراقهلمعانهفىيشبه-ومضائهحدتهعلى

بلدةوهى،ردلهينةالىنسبة،للرهحاسمالردينى:ردينيا)3(

الجاهلى.العصرفىالجيدةالرماحبصناعةاشتهرت
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متىأنكالقولوجملة":فقالذلكإلمىالفاهرعبدأشاروقدةأكثر

دخلتفقد،وا-دةو-،4أو،وا-دوصتمراعاةءلىالتشبيهفىزدت

فىالمنازلتختلفثم،التفضيلبابوفتحت،والترحيبالئفص"لفى

دونرالعفورضاكأو،الاستقصهاءاستنفادكقوةفىالصورةمحسب،الفضل

أليياتبعضمن4إعر!لمامةاضىلمتهأقامالأساسهذاوءل!،أ")االج!د

:ككومبنممروكقولالشعر

)2(لمباتيرااءفيراحجهحواسقفاأرؤل!!مفوقمنسناب!،1تهى

لمتني:اقول!و

با(حواحجاز:يهافىأسنته4!ابمسياءفىالأىا!ىيزور

:بشاروقول

ح!اوئكواكبه)"لوأسيافنارءودص"اةوقالن!حمثاركأن

إرماحاأسنهأوالسيوفلمعانتثبيهعلىالثلاثةالأبياتاتجمعتفقد

.لالاتظلامئوتألقهاالكواكببإنتراقماأ-كة"فاالمعركةغبارضدمل

صيعا،الأبياتؤ:4الىشيهتا)تفصيلمنضهـبفيهأخصواهذاءلىوالتشبيه

لبعنىلىوإبراز،الضفصهكمنيد،زنالآخرا"قيينإفاقبشاربيتأنإلا

دإئباتتحفلمأنهوذلك،صاحباهإ)يهايفطن!النىالصورةإياتص

كا،الس!ونوالجصوديطاخثطهمهـافوعلى،الايلفىاكبالكهجودو

مختلفةابخاهاتفىيحةالصسا!رركةاعنصرإلر!اأضإفوإنما،انالآضرفعل

نة-!وهى،الليلجنباتفىتتساقطأى"ت!وى"ال!واكب-ملبأن

.145-144صالمبلاغةا!سرار)1(

النحوالآتى:علىالعسكرىهلال"لأبىالصناعتينفى"البيترواية)3(

المباتيرالبيضكواكبهليلارؤسهمفوقمنسنابكهاهدت

العتابى.الىونسبه
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ب!اتضطربحيءث،4المعرعاحتدامأثناءلد:فتكونالتىأ!!مفة

ايمينذاتوتتجه،وتهبطفتعاوت"لمفةو"رك!تشديدةسى4فىالأليدى

ازدادالعنصرهذاوممراعاة.الخاتوإلىالأكلاماوإلى،ا؟صاراوذات

منأعظمقدرابشارويتواكتمسب،بهوالمشبهالمشهجهونالتواؤق

.والجمالالإبداع

بعفتؤخذالسلبةفئ،الإيجابأوبالسلبالتففىءلييرممونوقد

تمامإلىووصولا،للت!ثبيهتحه.قاالآخربعف!هات--ىأو،وتنه!اتالصفي

قولفى،االستعنالدخانزىفىرأين!اكا،ا)طرف!تو!نالمماثلة

السابق:الشاعر

بدخانيهتصلنمفىبسناسنانهكأنردت"ياجمعت

الق!لى:امرئقولوكلئله

)1(يثقبلمالذ!الجزعوأرحلناخبائنا-ولأوحشاىيونكأن

يونوهـو،المشهء4وبينبينهلل!ائلةتح!هـقابزععنالتئ!بنقففى

وقدتقلقدالصفاتمنعددءلىإجهالترثميزوالإبابا41-اوأط.ا)وحش

ليلمتفىمر،كما4إبداىوءمحامالتشبما!4طرافةزادتكضرتوكلما،تكثر

منبهامالكزة،القا!رعصلمىعند،الثلريشةالتشبيهاتأشلمةومن.بعثار

ا(شاعر:ا!ؤوا)خمفصيل

رازشصثنكللا-يةكعن!ودترىياكاالثرخالصفىلاحوقد

علىوتقاربه،ا،و)و-اا،أجزائهش!لؤ!نالطرءنحلفروعىفقا

الشاعر:ةولومثله.)2(ث!:ءلىوجه

الجيمبفتح:الجزع،الوحشيةوالبقرةالظبىبهالمراد:الوحش)1(

لخرز.

146-143صالسابق)3(
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الأشلكففىةعالمرآوالشمس

والحركة،والاستدارة،والتلألؤ،الإشراقفىتائمالتنبهلأن

السرعةغايةفىدائمةمتصلمةحركةللشم!لىأدنوذاك":المتهوجةالسريعة

هذارتر!ىلولا،عمبواضطرابءوجالحركةتلثب!مهببول!ورها

،وتتصىلتدور-ر!4لأن،الألثليدفىةالمرآت!ونبأنإلاالشبه

وبدوام،العينفىتقرلاالمرآةترى-ى،شديدوقلقسسعهفيهاوي!ون

الأيمطالاضطرابخوث،ا،رآةزوريتصوجؤيهاالقلقوشدة،الحركة

وتنفذ،اشضاراتحد-ينب!ينهاالشمهلى-الوتلك،الطرفيسحركأنه

ترىفإناث،وضوثهاجرمهافىالعر"بةالحركةتتبكنحتى،البصر

ؤكرجيح)4بدوثم،"وانج!اكلنيفيضحىىية"سطبأنيهمكأنهشهاعها

الدائرةجيوانبمنيجمعهكأنه،ان!باض!إلمى!دأهالذىالانبساروفى

.")1(ا)وسطإلى

أجىزاءتتضذهااىاالاتجاهاتتنوعرقالتشإيهتفصيليتمثلوقد

،لش!اعاإوبعض،+لحنإلمطيترركبعضص،اأن!وحركغا-الةفىالمثىء

فىالتفاوتناكاوح!!ا،ذكونحوقدامإلىبعةرو،ةوفإلم!وبعةر

هـ؟ثةفىا*كأكهباأيثد-كانإ)يهااب-مأبعافىل!تف-ركأفمااالجهات

أكز.المتحرك

حصينا!سةينةاطرحإتالأءثى-ثإ"4الةثبيهكلناكوعهذاأمثلةوءن

اقياكلاتفىوت!ضضرب،هد!غيرعاىذ-ءط،رالبفىلأمواجاتتةاذفهـا

و-لمف-وأمام،ويث!إاطوء*يئ،!وانخفاضارتفاعمن،مختلفة

ونمفاطهااصريرةاالسن4حيوتدف!4إذ،الممارشلنزعندا)فصيلبنزو

مختلفة،-هاتفىأءضاؤه!اب!ىير،تفاوتةحركاتفىالاندفاخإلىالمتوثب

الة"مبمايه:ذلاثتضمنا(كذىالبيتهووهذا

.146-145صالبلاغةأسرار)1؟
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)1(كرعلهخلاالرباحثكزوكاصبر-انبيهالسث؟نتقصا!

حركاتف!يهاتتعددالتىالتثبيهاتأمثالأنإلىالقاهرأشماهـعبدوقد

تهندرأوالوجىوددلمةوهو--،السابقالأسايهرعليهايصدق،الجسماءآ-ز

.)2(والطرافةالإبداعأبعادمنآخربعدأيمنحهـاوذلك،الواخفى

أ-زاءتتخذهاالتىالاتجاهاتتنرعفىالتشبيةتفصيليتمثلقدكذلك

حالفىبل،السابقةالحالةفىالشأنهـو،كاحركتهاحالفىلا،الثيىء

أحدقولاناونلذلكالاتاهرء"دبهاستث!دومما،وسكوص!!استقرارها

:مصاوبوصففىاسعراءا

مرتحلتودتمإلىالوداغتومصفحتهمدقدعاشقكأنه

ا)ممسلمنذطيهمواصللوبتهفيهنعاسمنقائمأو

يومبال!اشق4تشهيم،الأول:لاهـصاوب-سمبيهآيتضمنالبيتنفكلا

صىفحةمادأذراعيهباسطأ،الساكنالخايضحوقفةيقفنراهإذءبوبهوداع

جسمه،امتدادقالمصلوبميئةهىوهذه،والقب!تلل!.اقيتأهبآعنقه

النعاسءقبالقائمتشبيهه،الثاقإلمشبيةوا.أءضائه:استقرار،وس!ونه

دوناقطىهـذا،واصهل--دكعسله-وهـو،ويدهظهـرهمصأوقد

دائمة،هيئةوسكوف!!امتدادهافى4جصسهأعضاءفهـيئةثمومن،توؤمت،صلح!

وهيئة،ا!!هلموبهيئةوكنواقازلالتتاربتزيدالتفصىلفىزليادةوتلك

.النوم"نئمالها

،ا(هـصففماايىتقصاءالعرب6هـشعراءأحكلنا!روىالي.توامل

ذلكيستبن.الإعجابيثيرص!وءلىعاء!رهواس!يةإءزفصيلهفىوإم!انا

:أيفمآالمصلوبوعحففىؤولهف!

ولد،المشددةالراءبضم:الرباح،ولمعناهاوزنهافىتثب:نقص)1(

.السماءماء:الكرع.الناقة

http://www.al-maktabeh.com.914صالسابقانظر!3؟
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حبللهأتيححبلانقضىماإذايبوعهحبلاابوفىلهكأن

رحللهيحطلارحيلوداعمودعأالرياحأنفاسيعانق

بدراعيهحبلايقيممنبمنتشبيههأحدهما:للمصلوبأيضأتشبيهانفهنا

الذراعينوبسط،الأعضاءوس!ون،الجسمامتدادحيثمنابلوفى

منيرضيفبل،بذلكالروىابنيكتفىولا،إليهتصلان-دأقصىألى

نأيذكربأن،والثباتالديمومةصفةالهيئةهذهعلىيخاحماالأوصاف

ويذلك،قياسهليتممكانهفىويوضح،بغيرهيؤققياسهينتهىالذىاطبل

إنئم،بحاليقبضهمالاالهواءفىذراعيهماداالعملبههذايقوممنيظل

مجرديقيسالذىهذامنيجعلأأتيح"قولهفىللدجهولبالمبلمنىالتعبير

الحركة،فىمنهحريةدونبغيرهأقحبلانتهىإذا،للقياسجامدةآداة

الحياةوهمود،حركتهوحمود،المصلوبهيئةءاقاثلءايةذلكوفى

من،الرياحلأنفاسالوداعوففةيقفبمنتشبييههالآخروالتشبيه.ذيه

الهيئتين!!نالشبهتممتسبوحتى.إليهاأشرناالتىالسابقةالصفاتحيث

الروىابنذكر،المصلوبصفاتمنهىالتى،والاستقرارالدوامطاخ

دائمأهووإنما،مكانفىرحلهيحطولا،يسنقرلاالمودعالراحلهذاآن

لايحط"قولهفىللصج!ولبالمبنىالتعبيريأقأخرىو!رة.وداعحالةفى

ثمومن.الحركةفقدانءنبهيوحىبما،ممقآالتفصيلليزيد"رحلله

العناصر.واستيفاءكافة،الطرؤكنر!نالمطا!قة-ليثمنمداهالتشطجهيربلغ

السابقوالتشبيهالروىابنعندللمصلوبالتشبيههذابينالمقارنةأنءلى

لتفاوتتبعآللتش!ليهالفنيةالقيمةتفاوتمدىعنيكثفالأولالشاعرعندله

.الفقرةهذهبدايةفىإليهأشرنانحوماعلىفيهصيغالذىالل!وىالتشكيل

البلاغىفكرهتقديرفىالقاهرعبدحقنغفللممضىماكلفىوإذاكنا

عنبالبحثانشغلبأنهالقولمنيمنعنالاذلكفإنالفنىذوقهوإطراء

دونالطرفىينفىتحققهاومدى-كةاواطرواللون-كالشكلالحسيةالمشابه

وهاديهرائدهكانالذىالذوقإلىويحتكمافاذجبع!عندقليلايتوقفآن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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آضمعريكونقدالتشبيهبأننسلمإنناحقأ.الأحيانمنالأغلبالأعمفى

عنذلكوتمأنشريطةإكنوالحركاتوالألوانالأشكالفيهتتناسق

صنذلكإلىألهسناكاالرؤيةفىونفاذالملاحظةفىودقهالتصورفىبراعة

يمكنمالافهذاالباردةوالصنعهبالتكافالتشبماليهينضحأنأما.قبل

قولهمنالقاهرعسدأوردهمامثلاذلكومن.افنيةالناحيةمنقبوله

:الصنوبرى

تص!دأوتصوب)ذاالشفيقمحمروكأن

زبرجد)1(منرماحعلىننثسياقوتأعلام

وأسنهلأعلىإفالخضراءيىيقانهعلىير!مايلالأحمرالوردهذافتشبيه

زبرجد-منرفاحعلىرفعتأحمرياتوتمنمصنوعةأعلام!يثة

الشاءرسعىلأن،الملاحظةفىممقأوالخيالفىخصوبةعلىيدللاتشبيه

عليهاالتىإالصورةبنفسوالأخضرالأحمرالاونينيجهحبهمشبهتخيلوراء

ب!،وصىفالتىالهابطةالصاعدةوالحركةاقايلصهفةإهمالإلىدفعهالمشبه

هذهمثلتمموريمكنلاإذبمابويةمنشيئآعليهتضىوالتى،المشبههذا

منالحجارةهذهلوكانتحتىجامدة-جارةمنصنعتأعلامفىالحركة

والزبرجد!الياقوت

المشاعريثيرأنيستلزملا"اتالحصبنالجارىالتشبيهبأننسلمكذلك

لييد.قبلمنايهإالمشارالجالعنصرلهتوافرقدمادامالوجدانوليفجر

قدرححناكوإنما،تمامأوإغفالهالنفىبالأثرالاعتدادعدميعنىلاذلكأن

القدرهذاويتمةل،بهالمساسوعدمعليهصالحرينبغىالأثرهذامنأدق

شقائقلهويقال،سوادوسطهفىأحمرورد:الشقيقمحمر)1(

حجو؟الياقوت،أعلىالىهال:تصعد،أسفلالىمال:تصوب،النعمان

كريمحجر:الزب:جد،الأحمراللونذوهناوالمرادالألوانمختلفكريم

http://www.al-maktabeh.com.اللونأخضرلكن!ةأيضا
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تباينأوتعارضنثمةيكونألابمهىبمالطرفينكلا!ينالشهور!التجانسفى

التشبيهقيمةهبطتوإلاالمتليىنفسفىمنهماكليثيرهاا)ىالمشاعرفى

.الإحساسوفجاجةالخيالض!ف?ني،8كللتكلفآاتعهيروغداالفنيه

تعدو!ى،طرفيهاوينمالبعدالقاهرعنداستحسنهاالتى4الأمثاومن

:الشاءرةوللذلكصرخآءوذجأ

بزرقتهاتزهوزورديةولا

بهاضعفنقاماتفوقكأضثا

اليواقيتحمرعلىالرياضبين

(1)يتكبرأطراففئالنارائلأو

عكوقدالزرقهإلىالمائلبلوخهاابنفسجازهرةصىورةيشبهفالشاعر

طرفيكونإذ،يتالكبرأطراففىالناربصورةقايا؟-الحمراءالورود

فينالطربنالشبهفوجه،الا-!رارإلىبأقروبقيتهالزرقةإلىأميلالا،ب

وهذا.الأولىعلىةالأخيرفيهتعلوبثكلوالزرقةالحمرةاجتماعفىإذنقائم

حشوهندربمداهنجسالنرتشبيهمنوأعجببأغرعبدالقاهررأىفىالتشبيه

رطبةوأوراق،يرفغضنباتبينالأولالتشبيةفىجهحلأنه،عقيق

شايىحوفرق،ليالنار-طرفهيلخهبفجادعووبرين،يشفتااالماءقرى

الاءنين.شجن

النفسفىينبعثتشبيهالتشبماهيههذاأنلنات!ينإيلاةالنظرأنعمناإذاأنهبيد

الإنسانيسهحأنفما،متعارضىكنيكونالمإن،متباينانإحساسانحماعهعند

البنفسجزهرةةصورهخاطرإلىتنداعىحتىاللازوردلي*هووالمشبهلففا

تنتثىالذىالفواحوالشذاوالوداعةالرقةمعافمابكلمحهوفةالجمهلمةاليانعة

الىذسبة:الراءوسكونالواووفتحالزاىبكسر:اللازوردية)1(

لونه.علىلكونهاالبنفسجزهرةعلىأطلقوقد،باللأزوردالمسمىالحجو

...الحمراءاليواقيتبهايقصد:اليواقيتوحمر
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لفظدديترأنمالكنه،والأحلامالسحرمنعالمفىحمهاوتحلقالنفسبه

الذىبلسعهاالنارصورةذهنهإلىتقفزحتىأذناهأوتسمعهلسانهعلىبهالمشابه

الإحساسن.!يخاماوشتان،الأطرافوتنكش،النفستنقبفمنه

رأىفى-وإبداعآطرافةاكتسبتالتىالحسيةالتسبيهاتتلثومن

قولتفصيلاتءنبهاماةولكئر،شديدبعدمنطرفيهابينلما،القاهرعبد

:البرقتشبيهفىالمعتزبناللهعبد

وانفتاحا)1(مرةفانطباقاقاومصى!فالبرقوكأن

يدىبينالمصرفبحركةواختفائهظهـورهفىالبرق-ركةيشبهفهو

يهللفنأثرةلاالتشبيههذاأنواطق.أخرىويطبقهمرةيفتحه-جنالقارىء

قدالقاهرعبدكانوإذا،والاعتسافللتكلفصارخءوذجإنهبلالإطلاقعلى

منتفصيلفيهماوعلى،والبرقالمص!فلي!نماتباعدعلىلهاستحسانهوى

يثارقالذىالشعورفإن،الإشارةمرتكاالطرفنفىالحركةلوصف

واللهفة،بالانزعاجالمشوبالخوفهو"قالبر"لكلمةمماحمالحظةالنفس

رالعكسالأمربل"،الم!ىصف")كلمةسماعهاعندالحالكذلكوليس

والسكينة.مشاعرالأمانالنفسفىاسمهيثيرالذىاللهكتابالمصحفإن-يث

والمصصفالبرق/!نوالافتراقالانظمفىالحركةبتظبهالقولأنعلى

لمصحففىتحاالقارىءءمرعةبلغتمهمالأنه،بعيدحدإلىفيهمشكوكأمر

ذلككانإذاإلااللهم،وانطفائهوكليضهفىالبرقسرعةتبلغفلنوإطب!قه

المعتزابنأنالظنعلىويغلب.عنهاللهكتابننزهالذىال!بثسبيلعلى

!سء4وتشبيههالثاخكانإذ،البرقتشبيهفىالأقدء!ن3جيخالفأنأراد

تعا-بهىأخرىصفةهوإلىفعمد،غمدهمنالمستلبالسيفولمعانهوميضه

يدىوشوانطباقهالمصمحفانفتاحفىنظيرآلهاواقسر،الظهوروالاختفاء

صىخ.فيماموفقأيكنلمأنهبيد،القارىء

http://www.al-maktabeh.comهءرىثا:رقا(1)
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علىي!ومالذىا!ىبالتشبيهالإثادةمجالفىأيضأاقاهريذكرعهدو

ت4روضوصىففىالتوبرىقولمعاوالحركةالشكلعصصرىبينالجهح

تمطظلتحواجباغدرانهافىكأدن

هادئةموجاتمنو-داولهاغدرانهامياهصفحةعلىيبدومايشهفهـو

وتةوسا"انحنا!امنذلكفينقصتمتدوتتتاخ،دوائرأنصافشكلءاى

لى.ينقصثممقوسةتبدوا)ىاطواجببحالة-الاستواءحالةمنيقربهاحتى

خرلملتصاركهآنموذجآالتشلإ4هذانعدونحنوانحناثها.تقوسهامنومدهامطها

صفحة،ءاىالمنسابةالهادئةالخهليفةفالموجات،الطرفانهايثيرالتىالأحاسيس

+أنح!تعلى،والشاعريةوالسلاسةبالصفاءإحساسآالنفسفىتبعثالغدران

تلةقىلامعانهىو،الفزعالاستنكارأوأوالدهشةبمعاقتوحىالحواجبمط

مني.زوعنتصورأىتكادلاذالمثعنوفضلا.السابقأالمعاقحإطلاقا

.!ارزدرانا!ياهتموجبهايشبهحتىالصورةبهذهتمطالتىتلثالحواجب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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والتخييلىالتشبيه

التشبيهيستندأنلابدأنةلناتبنالتشبيهلأسلوبا)-ابقالتصيمضوءفى

هو-وهروهذا،والحسالواخأووالوجدانالشعورمنصحيحأساس.عل

علىتقوماكأاالتشبيهاتفىالنظرإعادةإلىيدعونأوذلك،الةنفى+لملصدق

ماللاالذىالكريملحالتمامأقمثلاتشبيهذلكومن،الأساسهذاءحر

عنهينحدربلالسيالالماءيمسكلاالذىالعالىالم!انبصورةعنده

قوله:فى

العالىللمكانحربفالع!يلالغنىمنالكريمعطل-ئ!رىلا

احتجاجلكنهالاحتجاجمنضمربهوأوبالقياسشبيهالتث!يهفهذا

المغالطة،القاهرلهذهعبدفطنوقد،المغالطةءلىقائمهوليل،صحيح-ءير

التعبير،فىوالتفنناعةا)برنماذجمنءوذجآوعدهبتا(يىوغذلك-وخ

ا،بالغةعندهالتخييلومعنى.يسصيهكا"التضييل"ضروبءنأوضريا

الخاءراحتيالحثهوخهاعلىدليليقملمالتىياءالأيضإ؟باتفىحموالادعاء

يدعى،ومايةولحةبصلمتلقىايوهمحىىاعةابرواإ!!ذق4ؤتأصمفاخاوالذإلمث

وفاموصىكانإذايمالكرأنالساعإلى--لقد"-يقول-كاالبيمات،فيهذا

وءظمإليهالخلقحاجةفىكالغيثالغنىوكان،قدرهفئأرفعةبالعلووا

العظيم.الطودعنالسيلذ)كلنزوا!!رلىمعنلينزأناقياستباوجا.نف!4

السيلأنفىفالعله،وإح!امتحصيللاوإيهامتحتحلقياي!عأنهامعاو،و

4)موفحفىحصلإذاإلايثبتلاسالالماءأنالراليةإلأمكنةاعا!يستقيرلا

ل11وايمالكرفىوليس،الافيابءنتمنعهوالانصبابءنتدذعهجوانب

ن.إليهذهبماعلىالقاهرعهدنقرلاأننابيد")1(.افلالههأمنشىء

السفسطةعلي!!دلانه،التشبيههذابمثلولانعتد،المغالفةزبريرلهذه

.217-216صالبلاغةارأيصر(1)
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جوهر"والذىالصدقلعنصرتقوي!صذلكوفى،الحقائقوتزييف

الفنى.التعير

العربية-البلاغةكتبفىبهالاستثمهادشاعماأيضآالتشبيهاتتلكومن

صىورةفىإبرازهالمشبهتحسينومعنى."تقبيحهأوالمشبهتحسين"بأسبموهلما

صورةفىإبراكأهتةبيحهومعنى،القلوبإ)يهتستميلوالنفوسإلىتحببهجميلة

الثصيبطيينتزفىإمثاعرالقوالتحصكنفمثال.منههاوتنفرعنهالقلوبتصرف

:ا)شبابعاىوتفضيله

نجومفيهليسايلحسنومالواحالشبابفىشيبتفارثق

ثيئة.-ودالأ!ىالشعرثنايافىولمعانهالشيببياضظهورهيئةيشبهفهو

2،الطبيعىالمنغلرهذاكانولما.الا-لظلامتتناثرفىالتىاللامعةالبيضاءالنجوم

تنفرالذىالمشدءول!ح!اإلىيؤدىبهالتشبيهفإنلديهاأثيراالنفوسإلىمحببأ

.والجمالبالحسن،الشيببياةلىوهوالنفمم!منه

ضة.رووصىففىالآخرقولالتقبيحومثال

زرقاءبم!لة-المرء-لىكأنهالخليجشطفىوالورد

الخات-شاطىءعلىمتدلياناتوقدالأحمرنهبلوالوردهيئةشبهفقد

بزرقة-تتصفعيناأصابالذىالرمدبهيئة-قاءالزرمياههلمىفحةمخالطأ

--روض!هاحورافيأورداصورةتقهيحذلكمنيست!"فوالشاعر.اللون

.داء4اشاعيناةصورهى"كريمأخرى!ورةبإزاء-أتشبيهايقبطر

-تحدثالذى"التخييل"خرمنآزوعالبيتينكلافىالتشبيهأنوالحق

اظاهرةاالأوصافببعضالتعلقفىيتمثلالنوعوهذا،عبدالقاهرعنه

والمدح،أواسقبحبالحسنلمحكمأساسأواعمادهاالأشياءبينالمشزكة

-قش!ىان،(1)النقحيصةأوالفضيلةيىببهىايستالحقيقةفىنهاأح،الذمأو

.284صالبلاغة(سرا.ر)1(
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الشعركراهةأنحينعلى،البهبمالليللظلمةتبديدهاإلىرا-خأنجوما+ءياض!

ءردإلىرأجعآليسالأسودالشعرزنايافىظ!ورهعندمنهتوالنفورالأبيض

أفولمنالأحيانءنالأغلبالأعمفىبهيوحىلماوإنما،الأبيضاالون

إذنشال!خفالبون،وصبوانهمتعهوانقضاءقوتهواضصحلالالشباب-عضر

الحصنلإضفاءلامجال"مو"ن،الشعرفىودلالتهالنجومفىالبياضدلالةبين

.الظاهـرةصفتهافىالليلنجومحشتراكهلاالشيبلىبياض-عاى

الأحمرالونالناسمننفورإنحيث،الثاقالتشبيهفىأيضهأقالهذاوشل

أورداعلىالنفوريذسحبحىىالاحمرارمجردمصدرهليمسمداءاشال!ينلأصفى

حذلكوليس،والألىلىالمرةمنعليهيدلماممىدرهوإنما،كذلكالأحمر

.الوردفى!ألأمر

الت!ييل""القاهركلمةعبدإطلاقأنإلىنشيرأنلناينبغىأنهعاى

التىالعظيهةأنفسيةاالقوةتلثإلىيسىءربماالسابقةالت!حمهاتنمافىجعلى

الذهبيةالعدسةأن!اخمحمودةغيرلاظلاعليهاأويلقى"اظيال"ب.تسمى

المجهـولآةاقبهايسضثسفونحيث،الشعراءلدى4ونجاص،نملإنسان

التشبيهوم!هايةالشعرالصورسائرتصدروعنها،اذاتاأمماق-تبطنون،و

.اطالءبطبيعة

بعامةوالأدبالشعرفىأساسيآمطلبآالةىالصددتىعنصركانوإذا

،والإبداعاظلقفىالانطلاقعنقدرتهوشلاظيالتقبدذلكيعنى3-ؤا

يبولاتر،هو.حقيقتهأعاقهمنويستمدذاته!نيمتاحالشاعرالذى-ياللأن

مقبؤلةساثغة!ورةفىمنهأوتنفرالن!سيؤلمماص!ورإذاحبخذ-عايه

كلتافىالتشبيهداممامؤلمةأوكريهةصورةفىرالجصيلأوصهو،أومحببة

كثيرةذلكعلىوالأمثلة.الذاتيةورؤيتهالخاصإحساسهمنيذخالحالتين

بقيةبنطاهريرفىالأنهارىأبوالحسنفهذا،معأوالحديثا(يقديمصن.متعددة

:لفيقووصىلبقتللماإةالدوء!هديرثكأ،

المعجزاتإحدىأنتلحقالمماتوفىاطياةفىعلو
http://www.al-maktabeh.com
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ا(!ى-لاتأيامنداكوفودم!واق-كنحولكالناس-ثأن

يص-لاةقي-اموكل!مخحليهأؤي!-متائمكأنك

با)،بماتإ)؟مكدهمااحتةاءنحوهميدياثمددت

يرلتصوالشاعريصاقةتشبيهعلىمنهاكلاشتملالأضيرةالثلانةفالأبيات

منه:يبآقروقفواأوحولهمنالناساكفوقد،ا!!ىلموبيرالوزذلكحال

لءؤلمإنرحابووتةشهرالفسمضةتنفر!اصلمةالمؤولمنظرأن-وح

،ايلأةلءلىمنه-ففأوذلاثدونحالقدالثلاثالتثءيهاتتلكمنتشبيه

كانصشكيئتهلالأوالتثبيههصورفةد،والسكينةفاارامنا-وبعث!و

التشبيهومثله.-ولهمنالعطاءوطلابالحاجاتذووتجهحوقدحيآ

ا)صلاةوأداء4برللائ!متأهـبواوقدالمصاينيدىبينالخطيببميئةب!(صاقا

للناسبامتدادهاالراهنةحالتهفىيديهاتدادالثالثالتشبيهوصور.خلفه4

وعظيمحبهم!نونعنيعبرالتشبيهاتهذهكلفىالث!اعرو.بالعطاءقبلءعن

فىصمادقبمذاوهو،لهالداخليةرؤثتهويصورالمقتوليوزيرققديره

.وتصويرههتعبير

!وداع"قصيدةفىافيجرايشبهناجىإبر)هيمنجدالحديثشعرناوفى

:يكلولإذبالحررق-قبلمنإلجهاأشرنا!)ى

صى-ديرقوالا"لالايلوتولمطال!رىبأحلامطاخايئظة

كالحررقمطلالفجروإذاطا)!الض-وهـنذيرو)ذا

طرريئفىءلالأحبابوإذانعرفهاكا-االدقوإذا

الإشراقمعاقاالنفسفىتثيراىاالطبيعيةالظواهرمنالفجرأن

با،كذبقالحريشبهالشعريةناجىرؤيةفىلكنه،الحياةوتجدد!والأمل

ممرهلحظاتأحلىبانقضاءنذيرايحملضوئهانبثاقلأن،تزيهف،و
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الأنم؟أحابسمنالحرتقيفجروهل.محبلمنالفراقوضرورةوانتهائها

به.21نفسفىاثال!لحظةتةصرمماأقيريراه.ننفسفىوالحسرة

.؟العاشق

الأخاذ.الةروبومنخرالأبيضاجحرايستقهلممارانخليلهوهذاو

ل2ليالساحرالمنظرهـذافيحيلمهموموقلبأسيانةبنفسالإسكندريةزت

ى-كنيبةقاتمةصورإلى-غيرهأوالتشبيهبأسلوبسواء-تفاصيله

وءو!،لايقنوطمسآ،للشصسوقتلا،لا-سارموتالديهالغروبيصبح

:"المساء"قصيدتهفىيقول.معاوممدىإلىللوجودكله

الإمساءساعةكصدرىكداضائقابوانبخفاقوالبحوص

أحشافءنءينىإلىصمدتوكأنهاكدرةا!ريةاتغشى.ء

والأقذاءالغمراتعلىيغضىجفنهقريممعتكروالأؤق

للرالىوعبرةللىتهامعبرةمنبهوماللغروبيا

الأ!واء؟تمتآبنللشمسوصرعةللنهارنزعآأهـليس

نجالظلماءئلشأ3بننلشكومبعئآلليقنطمسآليسأو

؟الأشياء،حالموإبادةمدىلاوجودإلىمحواليسأو

وف!يضدهالحزينةنفسهذوبكأللانهالتصويرهذاثصادقوهو

بتهقيرفإحساسهوصدقال!صاتبأصالةعلىأدلوليس.الداءعةخىواطره

و)؟-ته،ذا-4هـنءثتقة4أزرإيرتاهصىورويىإ؟رتشبيهاثهت!ونأنمن

شا.أن-كاةم!ظة.
-.لىسهرورهـ
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الدلالةوعلماءالبلاء!يينبينائازمفهـوم

الىلالةالأن،الحقيقةمعنىعلىالمجاهـالوقوتءنالحديثيترضى

ذاتتعنىاو،مكانإلىمكانمنالانتقالتعنىا())-افىازللفظاللغوية

االغةكلماتمنكلمةوصفتفإذانقل!هى،أرزئا،نشىء

و!بارةأو-آخرموضحإلىءوضعهاجازتكاأذلكلةفدلا"بإز"يأنها

الكا!ةمنهانتتكلتالذىالمعنىوذلك،خرآمعنىإلىمركأمن-انتقاتآضرى

وثيقآالارتباطيبدووهكذا،"الحقيقة"بالهمالبلاشيهتلدىيررفماهو

ين.المصطلصكلا.بين

الأ!يةمنكبيرجانبءلىويعدهنانفسهيفرضا،ىالسؤاللكن

ءنهاانتقلتاىاادلالةا،كزحيف:ه!كلهالموضوعمفتايمثللأنه

الحالةفى211!!ةوصممتيتأقى-ى،إ)قياانتقاتاكأاأدلا)ةا.ن،الكلمة

نجبالمجازاكانيةالحالةفىور!فها،بالحقيقةألأولى

امربااجلاءيناأنإ"جاتإلىالعر!اابلاءثأاالتراثقارىءمحتاخ!لا

أصلا،بأذهانهميدرأربمابل،السؤالبهذاأنفسهـميشغلوالم،!قداممط

معنىءلىللا-لالةالانحظتعبين":ورىاللغةفىاوضهحابنظريةقدسلموا!الم

القا!رءبدولؤ"4.ابإزوالحقيقةلمعنىهمتنه!يرجاءلذلثوتبعآ"،بنفع!4

وإن،واضحوضهحفىلهوؤهتمابهاأرليدكلمة)/كا!إف!!ايقةالحثعن

.((11(غيرهإلىؤ!هتستشدلاوقوعآ*ة!واضفىقلتشئت

لهكلوضرعةهىفيمااإستعهلةال!لممة"إ-صاالمفتاحصمإحبءنهايقولو

.428البلاغةأسرار(1)
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-.")1(الخصوءلىالهيكلفىالأسدكاستعمالالىضىحفىتأويلغيرمن

عر*المتأخربنالبلاغين!نهوء.سووىالقزالخطيبذكرهمانحتلفولا

المعنى.هذا

فى،لهوقعتء*هـمابهاأرليدكلمةءل"بأنهالمجازالقا!رعبدومحدد

آخر:موضحفىويةول")2(والأولب!تالثافىلملاحظةواضعهاوضهح

أصلاللفظأنتىيهتأنافىإزقولناأءىالعبارةبهذهالمقصودوالغرض"

سبيل.علىهوإنماالثافىعلىجريهوأن،ومقصوداالوضهحفىبهمهدوءآ

علماءلأمنتبعهومنالسكاكىدتحدوكان.")3(غهيرهمنالشىءإلىالنقل

.)4(القاهرءبدذكرهممامستمدآابازلمفهومالبلاغة

للح!م.أساسآالعربالبلاء":نتمىورهالذىاللغوىالوضخهذاأنبيد

ادرليقيماأولولعل.ا)شديدالغموضيكننفهابازأوبالحقيقةالكلمةعلى

الاتفاقتمقداللغةفىالألفاظدلالاتأنهوالعبارةهذهءنالذهنإلى

أنءيشبهفيماوذلك،معينةدلالةبإزاءكلمةكلوضعتبأن،ابتداءعليها

الكلمةخرجتفإذا.الوقتذلكفئباللغةالمتحدثين-حءامامؤتمرايركون

2لهامنمجالنقلاذلاثآخركانمدلولءلىوأطلقتلهاوضه!الذىهذاعن

ينحلو!أنهعنؤضلاالغةلةشأةالتصورهذاومثل.ابازءالإلىالحقيقة

تكونهأو،ءنهاالإجابةيصعبةكنرأسئلةيثيرالسذاجةمنكثرعلى

أسبقية-علىتدلالتىاليقينيةالأدلة)كياب،مقنعةولاشافيةغرالإجابة

انحرافا"الأخرىالمعاقتعدحينعلى،بالحقيقةفليحقءمينلمعنىالوضح

.ابازضمن3فتحسبعنهخروجأأوبه

للحقيقهآخرينتعريفينالسكاكىويذكر،191صالعلوممفتاح)1(

.المذكورعندلالتيهمافىلايخرجان

.285البلاغةأسار)2(

!501صالاعجاز،)دلائلالمعنىهذافىوانظر.324صالسابق)3(

خفاجى.المنعمعبدهحمدو!ئرحتحقيق601

-291-191صالايضاحوانظر،291صالعلومهفتاحأنظر)4(
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المجازوالحقيقةمنكللمعنىآخرلىأسايءننهحثأنإذنالصوابكلن

وقد.القبولإلىأقربثمومن،العملىا)وافىإلىاستنادأأك!ثر*كون

فىالآنمعروفآباتقدأنهإلىنشيرأنالصددهذافئالمذي!مني!صن

ول!ولء153سأ3الدلالةعلمفىالباء!نلدىونجاصة،الحديثةالغويةا)دراسات

وذلك،كلكايرةمعانفىالكلماتباستخدامءالهاويمتدأفقهايت!خاللغة.أن

ماهوأوالمعينةا(بيئةفئجديدهـوماءلىاللغةفئسلفاموجودةكلمات،برإطلاق

الأمربدايةفىرممونالاستعماليهذاإنويقولون،أصحابههاتفكيرفى-جدليلى

ويصبح،ولىرسخيمث!خأنا)زمنكلنفترةب!ديلهثمائممجازيا(استعمالا

المجازيتحولوحينئذ،الجديدالمعنىهذاقالكلمةاسضخدامالمألوفسن

إلىالرجوعدونوالمجازالحةيقةمحنىتحديديصعبذلكضوءوفى.حقيقةإف

ءألما!!ءأولء+هنلليوللوقدحاو.معينةزشيةةفترفىللكلمةالعاملاستعماللم

أ!ظ!،!أولء33حالحقيقىالمعنىأنإلفذهبالسابقينالمصطلحينكلايوضحأنإ

لما!أ؟ءلازأ!-8ءكهولعك!لمجازىالمعنىاوأن،أخرىتتاسيافىالكلمةعليهلتدلأهوما

الميعنىأنيفيفثم...بهوترتبطالاستعارةعليهتعتمدخاصمعنىهو

معنىمنأكمثرللكلسةفإذاكان.المعجمىالمعنىهوي!ونماعنهالبأ،الحميتى

نأكلمتأملويبد!.)1(السياقخيتلاءأالذىالمعنىهوكانالمعجمفى1

أثبتها+لذىالم!هزي!كوفىاجأماكاأنهمنالحقيقىللمعنىهنلإليهذبما

إلاليستالمعج!ميةالمعاقأنذلكوآية،حدكبيرإلىص!ت-المعجبم

أما.متعددةسباقاتفىالكلماتبهاارتبطتالتىالمعافطلتلثقسجبلات

والتحديد.الوضوحإلىفيفتقرا!ازععنىفىرأيه

أ!ةقوالمجازالحقيقةلمفهومحاسمدقيقتعريفإلىالوصولأنوالحق

أوالسائدبالعرفالاعت!ادبأنالقولكلكنأنهإلا،الصعوبةبالىأمر

إليهن!ض!يفأنعلى.المجالهذاقطيبأآساسآيصلحللكلمةالعامإلاستعمال

)1(انظر

4ء؟أفحلأ*"أه*ه*ول3:ءث!+!ط!!ر"ولحه!3"حء5+لأ،4+ههولم!أ2

52،.0
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العمليهة-اضاحيةامن-وأبعد،دائرةوأضيقتحديدأأكزيجعلهآخرأمرا

وله3حم!ه3+ه30،33ءحالخاءرانطباعناهـووذلك،الخطأفىالوةوععن

عاديآانطهاعآ!طنفإذا،الم!ينةالكلمةإزاءحالةكلفى

،عادىغران!لصاعآكانإذاوليال!خ.حقيقةابأ:االقولأم!نول53ا!ثع

قهيلءنانكلمةكازشاوالاستهرابالدهشةمنبشىءلهاالمتقىأحسبأن

-وةنحتلفللكلمةالعاذىغيرالانطباعأنعلينانح!ولا.المجاز)1(

طهقآؤردإلىدفيمنيختلفإنهبل،أخرىإلىتجازيةكلمةمنوضعفآ

قدريبقى،لكنال!طماتحاكجاربواختلافالثقافىالمستوىلاختلاف

فهـح!فىالمشتركاغدراوذلك،الواحدالمجتصحأبناءرناكالاشزمنكبير

ذ!هإلىيضاف،)3(العامالمجازأوالعامةالحقيقةي!سنالذىهوالدلالات

والمعنىاطقيقىالمصىبرجنشاسعاوالبونمميقةتكودنماكئيرآالهوةأن

بالدهشةالإحساسءمهيظلنحوعلى-الشعرلغةفى-ونجاصةالمجازى

بالتبعيةذلك،يعنى،اصويلاأمدأممتدأالمستعملةالكاصةإزاءوالاستغراب

ةتالإنجليزالناقدةأشارتوتد،حدكبيرإلىوسا،متهالسابقالمقياسصدق

حقيقيهعلىالحكمفكرةعلىءقبتحىشهذامنشىءولز*إلى4ء3؟8وينبةرد

الرءح!على"بأنه،النفسفىتزكهالذىالانطباعبنوعمجازيتهاأوالكلمة

وضعناإذاكافيةبدرجةمعقولفإنهتقريبىأمرإلىايستندالحكيأنمن

علىيعتمداشعرافىوقي!تهاالاستعارةتأثيرمنالأكبرالقدرأنالحسبانفى

.")3(طرفيهابشبالفجوةإحساسنا

الدلالهفىالتغرمنضرب،الحديثةالدلاليةالنظرةبحسب،إذأالمجاز

صص
وجودهـوالأستمراربليتقيدبالثباتيتسملاالاعتبارب!ثذاوهوالمعنى،أو

صث!3.ص

.كا!أح،.أ.1،53.9)

مكتبة،الأولىالص!عة1)الألفاظدلالة:أنيسابراهيمالدكتوروانظر

.125ص(5891الانبا-و

نفسها.الصفحة،السابق:أنيسابراهيمالدكتورانظر)3(

.!هح،.53.9.83)3(
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الدهشةانطباعالكلمةتضبهىفقد،الخاصةالزمنيةوبالفزةالمعينجمالمجتح

ي!ونوصينثذ،معينةزمنية-تمبةخلالام!ء12يىنفويه/ءفىالاستغراب!

الأقلاموالألسنةعاىآكثروترددهاء،1لفث؟ب!د)؟خه،1،ابازصنإست،لها0

وحينئذ،مألوفةعاديةدلالةدلالتهاتصبح-ىفمثميئآشيئأالتأزيرهذا-تفقد

منالنقادواللغوينبنالباحةبعضيعنيهماوهذا.الحقيقةداثرةضمنتدخل

تستعهلتعدلمأنهاالقصدفليس،الميتةالأستعاراتأو،إيةالبا.بابازات

الاستعمالبكثرةءازيتهافقدتأن!االمعنىوإنما،إكتابةاأواطديث.فى

منتاموس"اللغةبأنقولمميترددأليضأالم!فهـذاوفى!.حقيقة!وأصه"حت

لايلحظونالآنمنارنكثيرولعل،(ا"!يجلتدرباو!امجازف!،دت1النىإبإزات

ث"الإدارةبلمس"أو"الوزراءمجلس"تإكرأن-المثالسبيل-لى

ءازىتعصير"الإدارةمجلساجتهح"أواالوزراءمجلساجتهح"قيولنا4

اءمأمجك!"كلمةإنحيث،الحالوإرادةافىلإطلاثمن،أصىلمةمف

وذك،فيهالمجتمعهتالأفرافىعلىأطلقتثمالاجتماعفيهمالذى"للصكأن

له.والعامة4الخاصوإيلاف،التعبهيرهذا!كيوع

بالاستعارةأ!اهعماتحدثتدالقاهرصدأنهناإليهالإشارةتجدرومما

الكلمةاستعمالكرةعا!أمبنيايكنلملهاإدراكهلكنالحقيفةمنالقريبةأ

أضرن!امانحوع!،حماعهاعندوالغرابةالدهشةانلإعمنيحفف!إيذى

،فالكاربلهوالمستعارالمستعاربينالجفساتحادعلىمبنيأوإنماكان،.اليه

ذدأعلةومن.الاستعمالكثرةعنناجمالرلعسا،صلمنقابم.بيهمأ

:آتماأفاقولفئ،التفرق)؟"ى"النهر"كلمةلحتخلىام

مئظماصدأإلفتمثلماأحدقوأئمروعةوقذنثرتهم

المتنبى:وقول

الدراموكماالعرةوقفرتكاةنثرالأحيدبفوقتهمنثر

عليهوعلقلهرمذمترجمه)اللغةفىالمكلمةدور:أولمان.س)1(

.74ص(6291،بثركمال:الدكتور
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والدنانيركالدراهمالصكاربالأ-ساماختكللىوإن-النثرأنوذلك

-دفعة!احدةمعهتت!رقفعكيةحثموعاء،أوءففىتجهتهحأىاالحبوبأو

وصومه.المعنىجنسحيثمنمعهويضفق،التفرقم!ىإكالنهايةفىيئول

لأنهالاستعارةقبيلة،هـمن"ممزقحلومزقنام"تعالىاللهقولومئله

من؟لحقيقةتاحقتكادالاستعارةهذهلكمق.للةوباللغةأصىلفىالتمزيق

ولهم-ةأيضاالاستعارةهذهومن.حالءلىكليقنفرالتمزقإنحيثمن

الشاعر:و-ول،"المروءةمنوأفلسالمجدمنفلانأثر!!

ومنهامعدماكبدقمنأمسيتفإننىالسلوأغناهاكانإن

برلهالرووصف،عندككثرتهالثىءمنالإثرءحقيقةأنوذلك

المعرفةقليلأوالعلمكثيربأنهكوصىفهالمروءةقليلأوالمجدكثيربأنه

زنالحىأواوجداأوالشوقمنأثرىقلتإذاوكذلاث؟حقيقةحونهق

:لةااع

)1(ومثرىالغراممنحريبالركابوفى

يعد:لافهوكذلككانوإذا.وغرامهوحزنهشوقهكثرفهوكقولك

.ةيه)2(حقيقةحرالذىنجنسمنشىءإلم!نقلاي!ونأن

أنواعمننوعأا؟ازاعتبارعخهاالحديثإلىيقودناأخرىنقطةهناك

والتطورللتضليرالعامةبالظاهرةيرتبطاصفهـومابهذاأنهذلكبمالدلالةفىالتغير

منبح!الساعنةأوهامدةلإمشا-أولمانيةولكا-فاللغة،اللغةفى

داترلمةشااتالىلأحصومن،هاعناءسحلفىوالتطورللتغه!قابلةبل،الأحوال

منوبطئاسرعةاء!العضهذهفىأضغيرانسبةتختلفوقد.احيبوالزبل

النسه4تختافقدبا!،منهاإمملالملابسةالحضاريةيظروفتبعآلغةإلىلغة

ىأمالهحربه:يقالمسلوبأىمفعولبمعنىفعبل:بالحرب)1(

منه.سلبه

.43-،،4صالبلاغةأسرارانظر)3(
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-أخرىإكزمنيةةفىشومنبمأواحدةااللغةداخلنفسهاالعناصرهذه!ثن

التغيرجانبأنحلمهذلكومعنى.حالعلىكلموجودةالظاهرةلكن

اللغةيصيبعرضأليس-المجازبهيرتب!الذىالجزءوهو-الدلالةث

،وهـولهذا:الأبعادمتعددةلغريةممليةحقيقتهفىهووإنما،لآخر-كنمن

مأسبابعنالبحثفىنشطواالذينالمحدونالدلالةعلماءاهتماممثاركان

منإليهأثرناوقدالصدد-هذافىقهليمابينومن.اللغةفىوجوده

الفكر،عالمأوالمادةعالممنجديد:ىءعنالتعبرإلىالحاجة-قبل

لايرتصط-التىالحالاتمنكثيرفهناك،للغايةالأثرمحدودالسببهذالكن

نأالفرنصي!تاللغويرينبعضحاولوقد.)1(ممليةبحاجةالمحنىتغيرفجها

ل!وية.:أسبابعدةإلى-الدلالةأوالمعنىتغيرظاهرة-الظاهرةهذهيرد

قدتستطخمجتمعةالعواملهذهأنفىأولمانحنتفقلكننا،واجماعيةوتاريحية

البواعث"تفسيرفتطخلالكنها،المعنىتغيرمنكثيرةحالاتتوضحأن

وأاشعرافىالمستعملةالمجازاتبعضخلفتكنالتىالخلاقةأوالإبداعية

آخرلغوىعالم:!ضالنظريةهذهقصوروإزاء.)2(مثلاالعادىالكلام

التحليلبفكرةمتأثرآوكان،نقصمنبهامالسد،.ولعه!ح"3!بارسبيرهو

11تأثيرلهاأنيبدوالتىالدلالةتغيراتعلىاهتمامهانصسبثمومن،النفسى

فىالكماتايىتعمااطأنإليهذهبماوخلاصة.اتالاشعاروهئصرفآنفس!يآ

3الفكرىبالمجالترتبطوالعاطفىالتىالنفسىالنأثيرقوةإلى.ير-حجديدةمعان

الموضهوعات-منموضوعهناككانفإذا"،الكلماتهذهإليهتنتمىالذى

يو"،-اأنمنلامناصفإنهأفكارناعلىويستحوذ،عقولناعلىيسيطر

نتهكن،لمفإذا،رالحديثبتناولهوذلكعنهالإفصاحإلىطبيعى!يا!لدينا

منأإق!باسربااصهإنثىيرأنمنأقلفلا،أحيانآالشأنهوكا،ذلكمن

وهـذا.ما.(1)"أخىرئبأشياءليشعلقذاتهفىالحدرثكانولو،مصطلحاته

5155صالسابق،6ولمان0سانظر)1(

.016صالسابقانظر)3(

.161صالسابق)1(
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اقتصاديةبأزمةالبلادبهاءرالتىالأيامففى،ةكثيرأحيانفىجميعأنلهسه%مر

وتشدالاهـآمالمجتمعفىالأحداث!صطحعلىالأزمةهذهتطفو،سثلا

علىتأزيرذاتالاقتصادىبالمجالالخاصةالمصطلحاتوتصبح،إ)حها

تسوية"و،"التضخم":مثلكلماتاستعهالفيكثرا)نفويهلىا

إليه.تنتمىالذىالاقتصادىالمجالشيرفى"الاستئمار"،وإ(ءالحساب

نفس!االرربىالتفكيربمجالالختصةالكلماتتفرض!الحربأوقاتونمما

وتبدو،الداثرةبالمعاركومتويأنفيأانشغالهمبحكمالمجتصحأبناءءلىس

بثلماتمطعمةالتفكيرمنأخرىءالاتعنالمعبرةوكتارإتهمأحاديثهم

يعة!الشرلقذائفا9،"الحصارتشديد"و،"الانةضاضىسرعة":،ءصث!!

ذاتأنهاأىالرهـلىالميدانفى/الاستعمالءألوفةكلماتوهى"الاستسلام!"

للح!ليقة.قبلمنشرحناهالذىبالمعنىهناكحقيقيةلاتد؟لا

الذىوالعاطفىالنفسىالتأثيرتوةفإنبارسبيرقالهمابصحةالتسيموح

الواخفىيصددقلاوالاستعاراتالمجازاتصورةفىالمعنىتنييربهتءيفسر

مجردأ!هاأساسعلىإلاتفسيرهايمكنلاالتىالاستعاراتمن!هير-على

الكاتب(وا!شاصيبتدعهاصرف)1(فنيةأساليبأخياأوبالكلمات-قلاعب

التعيرتأالتعىافكو!ةللمجالاتيكونأندون،الأدبيةبثهتجربهاليصور

..-عأ!فىأوئفسىثأريرأى،الموقتذ!فى،ا(مملمات.!ها

قبيلمنتنض-الثىالاستعماراتأمثلةومن.163صالسابقانظر)1(

علىا!وماضيينالنقادبعضتعليقفىأحيانانراههابالكلماتالتلاعب

جريدةفىالوياضةصفحةيراجعأنللقارىءويمكن.المختلفةالأنديةلامباريات

.النماذجهذهمنكثيرليقرأالمصرية"الأهرام."
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./المألوفمعناهاير2فىال!طمةاستعمالإلىالداءيمةال!واملكانتأيا

أنائمآدايا،-ظوإنما،اتفقثمكيفمالاللكلمةالجديدالاستعمالهذافإن

-الذىوالمهضى،الكلمةمنهانتقلتالذىالمحىبىينمانوعمنارتباطاهناك

حة-العرالبادغةفئتسىكاالعلاقةأو-الارتباطوهذا،إليهانتقلت

ا!رب.االبلاخةعله(ءوقدفطن.المعنىفىالت!ننممليةيحكمالذىالأسايلىهو

،طبقآرئيس!تنموذ-!نإلىوان!سامهاالعلاقةهذهتنوعإلىخلتقرونمنذ

علماء.منهوأفاد،أوربافىحذيثآالنفسعلماءإليهأشارالذىللأساس

سة-الملالينموذج:هماالعلاقاتمنافوذجانوهذان.المعاءسونالدلالة

.ب!خهما)1(المشابهـةنموذجوالآضر،إهنييهتابرينوالارتباط

هصاءنوءينإ!!المجازتقسميمالنحوهذاعل)2(العلاقةتنوععلىوينبنى

.ةرلاستعاأو،كاسللمرازلمجاا

----

ح!

.167صالسابقالمرجعفىأولمانقالهماانظر)1(

المجاز-.فىذكرهيترددأخرمصطلحالىنشيرالعلاقةذكربمناسبة)2(

ا!لعنى.ارادةمنيمنعالذىالأمرالبلاغيينعندبهاوالمراد"القرينة"بهونعنى

.-لفظيةأو-!قليةاماو!.المجازىالمعنىالىالذهنويصرفللكلمةالأصلى
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للكلمةالأولالمعنىبر!نفيهالعلاتةت!ومالذىالمجازمنانوعاذلكهـو

العلاقاتأوالملابساتتعددتوقد.مانوعمنملابسةعلىأشافىا.،ومعناها

حالإلىبهويصلالذهنيرهق-دإلىالمجازلهذااجلافيوناذكرهاالتى

التكلف،منمسحةعليهيبدوبعضهاأنعنفضل!،والاضطرابالخاط+من

تتمثلوهى،شيوعآوأكثرهاالعلاقاتهذهأررزنتناولأنزؤئرلذا

:يأقديخما

الر" عن،بعمدأعمرهعشرلثمىلنربمعآسممنأمضى%)قولناالجزالعامعلىح!ى"

صف

قولنافىضالاستطلاعرجلاوالجاسوسوتسمية،"أوطناارض!

الجزئيةالعلاقةثتىالمحازهذا!.ومنالعدوجنودب!نعونهالقائدبث،"
-!

فتحريرقالوالمايعودونثمنساخمهممني!ظاهرونوالذى:1تعالىالله+قوأ!

ومنه.كعلهاالرقيقذات!اوالمرادالرقبةأطلقهـتأيتماساأنقبلمنإرذ4

؟.

الس!اعر:قول،ايضا

رما.فى!)شنلىفلمايومكلالرعايةأعلمه

فجافىقإفيةقالفلماالقوافىفظ!معلمتهدم

كعلها.الشعرقصائدبهاوأرأدالقوا!أطلقققد

التعبرمركم!اللفطقرمميبأالسماحقيقيآلذايكويجوزوإلكلحأأولجز!!ا

نجيهم!ا،إلحقيقىا!رعيبالانتفاءمعأالأمرينمجموععن"الأرض!9أو

بالفسبةخياصهأكليةالكلعنبهالمعبرلمجزءيكونأنيشتر-طكذلث

المق!صودبالمعنىاخنصاصمزيدالجزءلهذايكونبأنإماوذلاث،!ل
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جسمهأعضاءأكثرلأخهاالجاسوسعلىالعين4إطلاقفىكاالكلءن

الكلانعدامالجزءهذاانعداممنيلزمبحيثيكونأو،بعملهارتباطآ

.للإنسانبالنسبة"الرقبة"فىكا

هناالجزءيسىإذالسابقةالعلاقةعكسوهى،الكل!ةقةعا2-3

ن)-..اللهقولفىالاناملعلىالأصاخإطلاقفىكااعمالكلبا

وإرادةالنيلماءوإطلاق."الموتحذرالصواعقمنآذاخهملىأ!ابعهم

قولنا:فىوكا،"النيلماءشربت":تولناقمنهصغيركوبمقدار

منازلها.أحدوالمراد(اقاهئبا

فىكا.فيهكلمنطعلىالمكانامميطلقبأنوذلكالمحلية-3

البيتأعلن)مولنافىاص!ههيفمرالرليسالأبيضالبيت"إطلاق

علىىا-لناوإطلا،"اليومالأوسطالشرقأزمامةمنموقفهالأبيض

ثاقضاعلىالمحكةوإطلاق"ناديهفليدع):تعالىقولهفىفيهالمحتمع!ن

.أومعاقبت!همالمجرمينبإدانةقضتالمحكل":قولنافى

عنه!لناتجالأثرويرادبالسببالخاصاالفظ-السبد"ثكر4

أصأ:وتقول،مؤلفاتهترأثأنكوالقصد!المضادقرأت":لقول

.وهكذا.لمرث!حيآته2و!صمكسبيردرست"

لطوغمفىلأكلونإنماظلمأالتا!أموالداكلونالذلنإن":إ!اأأتعالى

مولفىكاا!سمبو)رأدهأ!لسببلمطدكركاالمر)د4المسببيه-.هلمر،

الذىالحرامالمالوالمرادالمسببهىفالنار!أسعرأوسيصلون

مها.دسببأ

فىكاعنهاالناتجا!ثرويرادلةالاامميذكرأنوهىالالية-6

ذلكدرعلى.الإنسانفىالظاهرةلتهاآلأنهاللغةممعنى"اللسانا)ام

قومه،بلغةأى،قومهبلسانإلارسولمنأرسلناوما"تعالقولهجاء

واللسان،حسناذكراأىأالآخرينفىصدقلسانلىواجعلياوقوله

.الذك!-هذالمداة
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الزمنفىعليهماكانباعتبارالئ!ىءإلىالنظرأىماكان7-!اعتبار

مالهبرفىالأمرلأن"أموالهماليتاىوآتوا":تعالىقولهفىكاالماضى

يكونلا،عنهايةالوص!رخيعنىبما،يشاءكافيهليتصرفإليهاليتيم

فقدمناليتيملأن،-ءيخئذي!؟يسمىلاوهوالبلوغسنإلىوصلإذاإلا

علاقتهءازالآيةفى"اليتاى"لفظفاستخدامالبلوغسندونوهوأباه

.كانمااعتبار

المستقبلفئإليهيئولبماالشىءتسميةبهاون!5!سيكونمااعتبار-8

((أعصرخمرآأراقإقاتعالىقولهقالعنببمعنىالخمرلفظكاستخدام
!

على،القاضى"كلمةإطلاققوكا،التخمرإلىقآلهالعنبعصيرلأن

.وهكذا.بالجامعةالقانونيدرسيزاللامن

التىالمجازيةالكلماتمنكئرأأنإلىأخيرأتشيرأنلابدأنهعلى

انطباعامنلهاكانماعنهازالغيرهاأو-العلاتاتهذهتحتتنطوى

لدىمألوفةوأصبحت.تكرارهالكثزةالنفسفىوالدهشةالاستغراب

أن؟تعد-توشبنأو-تعدلذلكوهى.المئقفعنفضلا!الحادئالإنسان

الحقيقة.من
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ةلاستعارا

ا،منىبننفيهالعلاقةتقومالذىالمجازمنالآخرالنوعهىالاستعارة

المشابهة.علىالثاقومعناهاللكلمةالأول

الملاحظةهذهوتتصل،عابرةملاحظةأيىوقأنالبدايةمنوأود

القاهر،ع!دسبقواالذينالعربوالنقادالهلإفيينعندالاستعارةمبتعريرف

الاستعارة"وإنما:يقول5366()الجرجاقالعزيزعبدبنعلى+فالتهاضى

مكانفىفجعلتالعبارةونقلتالأصلعنالمستعاربالايممفيهااكتفىما

غيرعلىالعبارةتعليق"إنها)5386(الرمافىويقول،-ءكرها")1(

:)593ء(هلالأبوويقول.أ)2(ءير.إلمطاللغةأصلفىلهوضعتسا

")3(.غيرهإلىاللغةأصلفىاستعمالهاموضىحمنالعيارةنقل:الاستعارة"

ترددتأنهاويهـبدو،جميعآعندمترددتالنقلكلصةأنالملاحظة!وجو/هر

بهسبرحماذلكعلىيدلنا،أيمماءمنذكرلمممنمعاصرحمهمعندكذلك

ل!فظإستطلالناصكلامئكثرقدأنهواعلم5:قالحينعبدالقاهر

،إومافى)4(تعويفقيكرأمحعفىئدكانفىإن،..ألاستعارةفى!النقل

.!الجرجاقالحزيزعبدبنعلى)!!سنأبىالقاضى!وتعريف

الثعبيرهذأامحشخدآأرص!وأنالملا!ةهذ.4ب!اءإيليدعوفىوالذى

الفضللابوصحمد!!ثرحتحقيق)وخصومهالمتنبىبينالموساطة)1(

.41ص(البجاوىمحمدوعلىي!براهيم

القوأنصاعجازفىرسائلظث)9.القرأناعحازفىالنكت)2(

97).

.274صالصناعتين)3(

لكناصراحةالرمانىالقاهرعبديذكرولم393صالاعجازدلائل)4(

.ذكرهالذىالتعريفمناسمهناستنتجنا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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هوعليهاأطلقهالذىالإغريقىفالمصطلحا.الاستعارةعنحديثهفىنفسه

والأخرى/،ح!ه3بمعنى!لمح+)إحداهماكطمتينمنمكونهوو!؟هط"!،ءثح

مجتمعتينللكلمتينالحرفيةيةالانجليزالترجمةفت!ونلا35+8!!أكمبمعنىولهء3ءط،

وهنايأف:النقلأى)1(ول!13ح؟33هىالحرفية5"وغر3!حح3عكاه+8:هى

تحديدفىأرسطوبف!رالعربالبلاغيينمنالمنقدمونتأثرهل:السؤال

المصطلح؟هذا

)2(،،جوانبهبمث!نالآنالموضوعهذابتناوليس!تالمجالأنأظنلا

الاستعار!تعريففىالنقلكلمةاستخدامبأنالقولمن!خلاذلكل!ن

تقليد-أو،أصالةعنذلكحانسواء-القاهرعبدإليهمأشارمنعند

القاهر،عبدجانبمن"مستفيضومناقشةاضأعترموضهحكان-لأرسطو

يوهم!"لهوضمتعماللعهارةنقلأنها"ألاستعارةفىإطلاقهمأنرأىفقد

ونقلهامعناهامنتمامأالكلمةإفراغيعنىالصورةبهذهالنقللأن،الخطأ

ءلهمثلا"الأسد!كدمةنطدقلالأننأمحيحغروذدك،آخرلمعنى

يلحتى3يكادالتىالفاثقةالشجاعةمنبهيتصفماباعتبارإلامعينشخص

إذن.للكلمةالحق!تىفالمعنى،منهاواحدويدءىءأنهالأسودبجنسفيها

إلمدللكلمه!آلاصلىصالنفاىي!ونلاوب!ذا،افلاعتبارمو!وع

لأنظر

+ء3ء+ءحكل!للا!+ح،53،أءولث!53("ءطحز،زح،س!04101،وللأهول4ه،ول7291)

ع..أ

تفكيرمنالمجازأوالنقلأنألىسملامةابزاهيمالدكتورذهبا)3(

كلمتين:ارسطوعند-نجذلانناالعربتسميةهن،الاستعارة"وكل!مةأرسطو

المجازأوالنقلهاومعنا9،غولول53،حو،صورةهاومعناء!!ثح!

بلاغةأنظر)المجرحانىالقاهرعبدبعدالمتأخريننظرفىالاستعارةغيروهما

كلاعوهو.74ص(0591الأولىالطبعة،واليونانالعرببينارسطور

كا.الوضوحوعدمبالخلطيتصف

http://www.al-maktabeh.comيرض1أ
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معناهءنال!فااتنقلأنأخرىجهةمنيستحيا!ل!نيقيأحةنقلاغيره

.)1(م!ناهإرادةص!م

ؤيهثتصهورلاماتعارةالالىأزواعمنبأنرأيهالقاهرءبدويؤكد

ف!للتنمالأيدا4كفسىوذلكالمكضهةالاستعارةوهى-ألبض"النقلتقدير

ل!يد:ةول

كا/!

الشماذزمامهاأصبحت!ربريد:إذقرد!كشفتقدريحوكداة

إبهامها)2(تأتا)4:لوترحرينةوجذبصاؤيةبصبوح

قا-ايدالةظبأناغولايمكنلإل!ن،استعارةاليدأنفىخلاففلا

تش!يهعلىالمعنىأن)ويسوغكانالنقلهذالأن،شىءإلىشىءءننقل

أنهعلىالمعنىوإنما،إ)لميها)يدلفظنقلإنهحينئذفيقالا!باالشىءهذا

فىالإنسانبتصرفش"؟سأوتصسفآالغداةثؤويآتأثيراللثماليثبتأنأراد

ف!لمضللها،أث!فلما"،"لاءكيفمايقلبهفهوبيدهيمسكهالذىالشىء

اليدكذلكلفثلفىالنقلتقديرلا!كنكوكا،اليدلهااسئعارباليدالإنسان

نأولطفالمعانىمنحنهمضهاشأنومن":انقاهرعبدعبارةنص)1(

العباراتفىلذلكفيقعالناسلعاهةعليههوالذىالوجهعلىتصويرهيصعب

للعبارةنقلأنهاالاستعارةفىواطلاقهم،الخطايوهمماعنهنجهايعبرالتى

تطلقلاصكنتاذاأنكوذلك.بهالأخذيصحفلا،ذلكمن.،لهوضعتعما

التىالجهةمنالأسودجنسفىتدخله(نبعدهنالاالرجلعلىالأسداسم

ائما0لأنكبالحقيقةلهوضععماالاسمنقلتتكنلم(يقصد.الشجاعة)بينا

بهونفضتمقصودكيكونا"نهنالأصلىمعناهأخرجتأنتاذاناقلاتكون

،.متفاقضفمحالمعناهارادةمعمعناهعنلهناقلاتكونأنفأما.يدك

.393صالاعجازدلائل

الرياحآبرد:الشممال،البرد:القرة،والصباحالبكرة:الغداة)2(

العود:الموتر،بالعودالضاربةالمغنية:نةالكرب،للخمراسم:الصبوح

قصلحه.:تأتاله،اءوتارذولأنه

الشمالريحبيدبردهزمامأصبحقدرياحذىبارديومصباحورب:والمعنى

.الغناءوسماعالمصافيةالخمربشربعليهاستعنتقدشاءتكيفتصرفهفهى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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نأمحالأنهترىألا،اللفطصفةمنةيهالاستعارةتجعلأ/طيمكنكلا

فىالمتنيقولأيضآومثله".لكممالاليدلفظاستعارإنهنةول

جيش:وصف

زمازممنهالجوزسا،أذن/وفئزحفهوالشربالأرضبث!رقخما-لى

بهااكالأذنلم!اوأث!تذللثفئلالىا!لىوزاءتسهحجعللما!إد4

استعارقدالمتةيأننزعمأننستطخولا،الإنسانمنالسصحون3ير

بالأذننشبيههأرادقدل!ىءابوزاءفىي!ونأنيوجبلأنه،الأذن)فظ

إنماالاستعارةأنإلىذلاثءنالقاهرءبدويخلص.ا!الشنبحءنوذلك

بعضالمقاله"اوأن،الثىءعنالادمنقللاللثىءالاسممعنىادعاءهى

عمالهاونقلاللغة(أفىلهماوضعتغيرعلىللعبارةئعليقأنهامن

لمالاسممعنىادعاءالاستعارةكانتإذالأنه،تسامحفيه-لهوضت

إدراكان!ع!سوقد.)1(عليةمةرابللةوضحعماالامزالاسميكن

غيرنقلبأنهفوصفةللاصتعارةتحديدهعلىالمعنىبهذاالنقلالقاهرعبد

باعتراضه،أخذرابعدهأ-واالذينالبلاء!يينأنالظقع!وبغلب.)3(لازم

تعريفاتهم.فئبالنقلالتعبيروتجنبوالىالسلامةف!!روا

م!تأثرأكانا!ابرعبدأقالأذهانكواضحآيكونأنيفبغ!أنهببد

يكونالاليفأوالنظمأنمؤداهاالتىالنظمفىنجظريتهلمس!بفةمناقشتهئ

بنقديمثع!رةهمذهتجليةعلىحريصآكمأنض!،الأولالمقامفىلل!صطق

.393،493،593صالاعجازدلائلانظر)1(

الوضعفىالأصللفظيكونانالجملةفىالاستمارةأناعلم:يقول)2(

يصشملهثم،وضعحينبهاختصأنهعلىالشواهدتدلمعروفااللغوى

فيكونلازمغيونغلااليهوينقله،الأصلذلكغيرفىالشاعرغيرأوالشاعر

.31-03صالبلاغةأسرار،كالعاريةهناك
http://www.al-maktabeh.com
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نآشأفءنماعلوتففيى،-الةمن!االمؤيدةإراهينواالأدلةتخلف

وتفسيره4تحثظكانهناوءن،أضرىجهةمنالاثمكمنظلالاعلإيايلقى

واضىآآوتأ"رالتجىريرإ-،إلىميا،هناهتف!يرفئنلهحإننازم.4سابقبلكلام

حلإمفىجاءا(سأيمط-اللففىأ!لأنتصورصصتالفلسفبةالكالأ!يةبالنزعة

الحقيقىالمعنىهذان!،الحةيقىمعناهعنإخراجهر-تو-ب-السابقن

الن!يف!ين.بينالجصحوهوالمحالإلمطالأمرينتهىوبذلك،الاستعارةفءراد

والم!ىاللفظب!تانفصامثمةفلإس!،القاهرعبدتصورمماإ-طأوالأمر

المستعارةللكلمةيرممونأنمنماخثمةوليعس،بالكلماتنف!رلأننا

الأضرىواحقيقيةإحداهما-اواخاهوهذابل-واحدوقتفىدلالتان

على"تحرث"كلمةتدل"الأ"واجتحرثالسةينة":قههـل!نازفى.مجازية

حركةءاىفب4تدلللذىالوةتنفسفى،حقيقةالمعروفةالآلةاعمل

.)1(مجازاالسفينة

للكلمةنقلاتتض!نمجاهـ-أنهابح!م-الاستعارةبأنسلمناوإذا

يبدوالاستعاراتمننوعاأماالوقوفإلىبحاجةفإننامجالإلىمجالمن

أطاق)ذلكوتبعة،آخرمكانلفظوضىحيكونأنيع!دولافيهالنقلأن

")2(.المفيدةغيرالآستعارة"اسبمغينالبا3منتابعهومنالقاهزعبدعليه

ال!ضونسميةالهوىالعرفف!شاعأنهالموضوعهذافالأمروجلية

ألشفة""نطلقفئلا،الحيوانأنواعلاختلافطبقآكثيرةبأمماءا)واحد

نفسهالعضوهذايسمىعلىلاحين،الإنسان.منافعروفالعضؤذلكءلى

فاذا،""الجحفلة!باصموانبغالالخيلوفى،"الم!ثفر)بايممالبعيرفى

اختصت4الذىالنوعغيرفىالأمماءهذهمناسماغيرهأوالشاعراستعمل

غيراستعارةلكنها،الاستعارةقبيلمنيعدذلكفإناللغوىالعرففى

8+\ول؟لم.ةع4ه،ول!!!هم"لأث!،095ح8،.،65.9.فظرا(1)

.31صالبلاغةا"سرارانظر)2(
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الاسمفىنفتقدهبجديديأقلاالمنقولالالمملأنالقاهرعبدرأىفىمفيدة

عليهيسيرالذىالتخص!!لىمعنىيفوتالع!!سعلىإنهبل،الأصلى

.الاستعارةهذه!كلبفالأولىولذا.اللغوىالنظام

بالمزيةالاستعارةمناللونلهذافاعرفعادالقاهرعبدأنوح!

)1(والعيبالذممواضحفئالكلاممنيأقماعلقمرهفإنهوالفضل

:يقالأنبمنزلةفإنه"المشافروغليطالجحافللغليظإنه":كقولهم

:ا(فرزدثقولومنه،انحرساوجحفلةالبعيرمشفرالغلطفئشفتهكأن

المشأفرءفيزنجيآولكنقرالىىعرفتضبياكنتفلو

ولألايعرفنىحملكأنهزنجياولكن!قولكمعنىيتض!نفهو

يم!نالنروهذاعاىحلهاالأمثلهمنآخرعددوهناك."لشرفئيهتدى

إليها.الرجوع

محدودةالأحيمانبع!ىفىتبدوقداللونهذامنالاستعارةأنوالحق

إبلا.يصفالشاعرقولفىكا،تمامآعن!هاعاربةأوالقيمة

إلج!حفل)1(وبخينوريدفابين-!المسحلكص!تالماطتس!خ

دوناليبعيرمئيفرعلىبالفرسخاصهوالذى،الجحفل5أطلقةتمد

نأيمكنلإا،حيانمعظمقلكنها.ذلكوراءمنفاثدةهناكيكونأن

العيبمواطنذ!ثفىسرأء،والشعوري!ةالنفسيةال!لالاتبعض!قتتجرد

الخحاعر:قولمثلاخذ،هاكيرأووالذم

بعدها.وما25صالسابقانظر)1(

وهىالسحل(ل!علىويطلقألوحشحمارعلىيطلق:المسحل)2(

هنا.المرادوهوالمبرد
http://www.al-maktabeh.com
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)1(كالحنظلحفانهامنوالحشو

فقد،الإبرلصغارعلىالنعامبصغارالمحتصالحفانلفظأطلقحسا

هذاأننلحظأننا!،المفيدةء!رالاستعارةقبلمنهذاالقاهرعبدعد

صغارقنستشعرهاالتىاوداعةواوالخفةالرقةمعنىيؤدىالجديدالاستعمال

ع-الىقي4القاهرعبداكأبرهالذىالآخرالشاعرقولفئأيضآولننظر.النعام

.المفيدةءيرالاستعارةمن

الصفارا)2(شصيهمنننزعمهرنالدىجلوسافبتنا

يعطيناالفرءلىحبالإنسانخاصةهىالتى،الشفة"استخدامفإن

بهواعزازهمأصرابهنفولسمنالفرسهذاقرببمدىالإحساءلى

كلظهرهوالاهتمامبهالعنايةحيثمنإنسانكأنهحتى،عايهوحنوهم

الشفة،"لفظةفاستعارةهناومن،وفضلاتهالطعامبتكاياكلنفهوننظيف

كاالفائدةمنيخللمالفريهرفئالمةإبلالعضوءلىوإطلاقهاالإنسانكلن

يستعطف،اذضرمالعربالشاعر،الحطيئةهووهذا.آالإماذهب

لةعقابآالسرنفىبهألةىأنبعدعنهاثرضىالخطاببنعمرالخليفة

لهصغارآأطفالاؤراءهخلفقدالحطيئةوكان،ا!اءفىالإقذاعءلى

:يقولفهـو،المدينةترب،مرخذى"بموطنه

و!ا(2..1

ولاشجرواصهللاماءالحىزكأمرخبذىتلأستقولماذا

ياعصلماللهسلامعليكفاغفرمظلحةقعرقكاسبهمألقيت

لصغاراللغوىالاستعمال-ص!ء3،ا)ىبالأفراخالصكارأولادهحمىفقد

الض*فمعنىتصويرمنيريدماغايةالاستعارة!هذهالحطيئةبلغوقد.الدجاج

الابل.صغار:الحشو1()

ونحوهـهتببنمنالدابه!سنانأصولفىيقىماهنابالصفارالمراد)3(
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ص!سلمكليمط!برث!آص!قرظأثرء-.ىلحلى!يركاث!حم

م!اشرحمةعاطفةإثارةمنذلكيستتبص4وفا،والحمىالعائلفقدوالعجزو

اللغوىالعرفأننعلمونحن.والعفوعنهسراحهبإطلاقع!يهموالإشفاؤا

أحياناالاسمهذانستمرل!ننا"اشهلا"بايمالأسدولدتسم!يةعلىجرى

تقريبا.عشرةوا)ثامنةعشرةالخامسةبرشمامعينةسنفىالشبابعلىونطلقه

ولايمكن."القدمفىعرةإفريقيابكأسممرأشبالفاز":مثلافت!ول

الإيحاءبرلمهلمق!مودالأنا)فيائدة.شخالالاسف،رهذاإنليقوأنصينضذلأ-د

.الواعدةةوا)فصالشابةالتموةط!كأ

ثرفع-لا!نخ!9دلاستعارةالفئيةالخصائصاتجتنص!في
\

ا!الأ!لبمثابةيعدالتمثبيهأنمارةالاسةاسلوبءإيلمنيتضح

"ر.ضانكة.!رفىأي!وداأتتر"ءثا،تةولة-!ن.ءاليهتبة.كرنهاوأ

حجةتعنى"خىص-ىءلىإرما!سجفالىتس"تقولأو،ناشجعاداجنوت!ى

الجنودتشإيهأىاتعشبمايهاءلىالأصلفئ"بنىإينالمثافئأت!جيرافإنقوية

رولىزدشبيهأةادذاأنإلا.ا)مى.فإيةكواطجةوتشبما:"،بالأ!ىودال!شجعان رصسى-!--
وداض4واإثب"أزرادهـندةراا--أنوادءاء،-+إه"4أوفهـا؟4حدإلىؤيه

نخاطبالمتةيةولذلاثو.ن.ءا،ت-"4اسعرإساالأقر!لاث-!-4فى

--،---ء----س-ء--3--------ص!-ء:الد:لةس!جمف

ءبابخل!،ما.افىله؟يدرحرره"-3

طرثقه،ضيعترماص!ناخا)ذىمالعرمرالجيثرعا!اا"حرا4كلهاصلقأفقد

أصلاالكلامةا،وافي-.العوازقط--ومنفهامي!دصافىآ،والبحريجتاحكا

المشبهءلىإ"جهالم!فلفظوأطاقتخولمىإششصيهاهذالحش،التشبيهءلى

طرحةوا،،*باهـالاتساع،،ه!ا)رالامتدادمنال!حرتصةاض!فاءإفىلغةهبا

مرىالبصل؟/أيضآبالاستعارةالمحاز!ن،.ا،شبههوالذىالجيشعلىافىيفة

ص.

http://www.al-maktabeh.com:ء*،أا1فهـ".
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يتكلماأنحتىكادالحسنمنضاحكايختالالطلقبيعأليرأتاك

اضباتابفيخصالأر!حياةبهت!!زالذىبمالرمقدمصورفقد

يتهتضلىطلاقةارزىانءرلىبعدوتيهت!صى-فافبعدأعوادهوتخضر

والخيلاإصعادةباأعطافهوتهتزاوبثس

**
لمراحملا

ل!ث!!المشبه!تحتمندرجالمشبهأنالمما-توادعاءعنصرالاشتعارةوقيا

التشممهأما،وتقولهالم!ىتؤكدلأنهاالتشميهءن!اتتمنرالتىالسمة7هوله
..-----ص---.--!---.خصع!----

نادمانحوعلى،والتقدالاعتيبارقىولوالطرفينوجودمنفيهفلابد

ل،.بيمانهماوالمماثلةالاتحاددعوىمنيوهنوذلك.نفاآ

*6-القاهرعبديةولكا-بالاسشعارةالتعب!مرف!!اأحرىجهةومن

و/االنقافىأحدذلكعن،؟ساللفظمنبالي!سالمعافىمنال!ثرلعطيك

كبالصهص!جمنيانبالامشعا.الإنسانإنفقاللطريقتهالأوربيين

القوراعديخفرضيهاالتياييمرةبنفسعليه!كماالدالالتعبيريكونأندون

ة"ل"نذكرناكاا-تعارة"الأمواجتحرثالسفينة":قولناففىتآتنحو

الآتية:الطويلةالعباراتمنكلامعناهافئتصاوىقصرهاعاثماوهى

اصفينةا"،"بةاشافىافىراثبف!للضبيهالأمواجفىفينةالم!فعل"

صهفةفىء!ماثلانالفعلانو،بةالترفىينفذالمحراثش،الأمواجفىتنفذ

")1(بةالترح!اثافىرمثلالأمواخ!ح!السفينة"،أ(أكزأو

!تلمحضوتجم!مإ-اتش!ص!يصلى3إ،م11فالاستعارةديهزؤماأهمفي

ؤيهلا--اةماءلىالحياةوخىإحرل،العننأماشا-!مة-!هبححتىالمعنويات

بىص!متفربالجانبهذافىوهى.تودإيحاءاتذلك،منفىماح

لنأخذ.عليهاةالأشضمربفالقولبنايطولبعيدةغاياتإلىوتصهلوافر

)1(
،.ءهح،.،9.8"،57.56
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فقد"لىننف!إذاوالصبح):فيقولبالصبحيقسمحينتعالىاللهقولمثلا

فالتعبير،ينالتعببربينواضحايفرقوا،واننشارهالصبحلظ!ورالتنفساستعار

مؤدياصورالحياثوالصهبحفىنفثقدالآيةبهجاءتالذىبالاستعارة

نءالروح!نذلكوو-جهمماحىكللدىيعبةالطبحركاتهامنلحركة
حخمس!

هوالقرآنمنخرآمثال.يقولونكماتفر-اوللصبحكربالليللان،النفس

بلللآيةالحقيقىالمعنى،"فيلىمغهالباطلعلىبالحقنقذفبل":وله

الملإذهاب.والدح،للإيرادالقذففاستعار.فيذهبهأ!اطلاءلىالحقنرورد

قذيفةاطقلثأنحتىالنأثيروضخامةاوخاشدةعلىالايصشعار-؟نبكلتاودل

تمحقه.وعليهفتقضىالباطلتصيبرووجهةسريعه

:"وداع"قصيدتهفىناجىالشاسهـإبراهبموي!ول

!ه

حولناضهـال!نبنيناكممثلناس!طرىالحبرأىهل

حولنافب-4الةرحةتثبمقمرطريقفومشينا

تح!3

الإبصاربحاسةيتمتححىإنسانوكأنهلمحىبالرؤيةاستعارقدفنراه

الحب.نجمرةوسكرتهماو-بيبتهالشاعرانتشاءمدىيشاهدأنحمهاوممكنه

ومن،-!الفرحة-ياةذىءنيصدرإلالافعلوهو-أوئباستعاهـاكذلك

أحاطالذىواثجةالصمادةجوءلىبالدلالةعامرةالاستعارةهذهكانت!م

11يحبمنح!قضاهاالتىاللرطاتتلكفىبالشاعر

ن!وسيلةابازو،ابازمنضربالاستعارةأنسهقمماءرفناوقا-

وسيلة.فمالاستعارةه."..-وا،اللغةفىلةالدلاتغيروسائل. لمجدإةإيحائمةشر:ةا)-حطماتتكتسبو!الة!تال!

وذلك،الحقيقىمعناهافىاستعمالهابتكرارف،لمهحانثماتبخرأنب!لى

-اللغوىاضعبيراءالفى-سؤبقا+(1إلىأدءى
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ة!1،1ر!ر!صاسىسا،؟حىج!اح!ك!صحو

جصص

والمكنيةالتصريحيةالاستعارة

أضىخطوةتمتدل!نها،النشبيهعلىمبنيةالاستعارةأنسبقفيمابينا

منواحدالمشبهأنوادعاء،التشبيهبتناسىوذلك،المرىتصوبرفىآعمئ

ميزالبلاغيونوقد.المشبهعلىلهالموضوعاللفظوبإطلاق،بهالمشبهأفراد

منعرضهسبقفيمارأيناهوهوما،الأولالنوع:الاستعارةمنفيوعين

على"السيف"و،الشجاعالجندىعلى"الأسد"لفظكإطلاق،41الأط

النوعوهلىا.هكذاو،العظيمالةو!الجيشعلى"البحر"و،النافذأىالى

الاستعارة"اءح!البلاع!ييئعليهيطلقاحةب!ا-لم!ثيبيمالفظفيهبذكرالذى

يذكرلاالمشبهأصلهكانماأ،هذاءالنوعقىإشبهاأنومعلوم((التصريحية

اسا.الأحوامنيحال

يدلمماعنهيعبروإنما،فىالكلاميذكرلابهالمشبهفإنالثاقالنوعأما

منلأبدالنوعهذاوفى.لوازمةمنلازمةأو،خواصهمنكخاصةعليه

يصفالبحترىقولذكومئالالاستعارةإدراكيمكنلحكىالمشبةذكر

..:المتوكلالعباسىالخليفةمصرع

(اس)هظافرأحمرلموثاو،!هادمجو-حشاشةاتخ!فلسيوف!ر

كىس!+/و:!بخحص-.خى

،به.المشبهحذفثم،رإنسان،الأولالشطرفى،السيوفشبهتفقد

منأمرالتقاضىلأن"تفاضاه"قولهوهوخصائص4منبشىإليهورمز

،!فترسعيوانالثاقالشطرفىالموتشبه،كذلكالإنسانخطئص

لوازمه،ءنهـوبمأ4إلهوأشر،بهالمشبههذاءلىالدالاللفظحذفثم

وقبضهطلبهاذاالدينتقاضاه:يقال،منهتأخذ:المسيوفتقاضاه)1(

الجسد.فىالروحبقية:والحشاشة،منه
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الرأسواشتعل،منىالعظموهنإذارب9تعالىقولهومثله.الأظانروهو

بهالمشبهحذفثم،كلفىالبياضبجاحبالنارالشببشبه")1(فقدشيبا

الاستعارةقبيلومن.مالالايفوهوخصائصهبإحدىورمزإليه،الناروهو

:!العودة"قصيدةفىناجىإبراهيمالشاعرقولأيضآالمكنية

العنكهوتتنسسنويداهالعيانرأىأبصرتهوالبلى

يموتلاحىشىءفيهكلمكانفىتبدوويحك:!ت

وشجىبهيجمنوالليالىوحزنسرورمنشىءكل

الدرجفوقالوحدةوخطىالزمنأفدامأله!حوأنا

منكلااعراكشبهإذ،ثلاتمكنيةاستعاراتالأبياتهذهءففى

فىبهالمشبهوحذف،وبتحركيحسحىبجسم،والوحدة،والزمن،اللى

،لىانوهى.ال!،و)وازمهخواصههومنبماعليهودلمنهاكل

والخطا.،والأقدام

أنوالمكنيةالتصريحيةالاستعارةمعنىفىت!دمممايلاحظوهكذا

،الكلامفىالاستعارةصورةتتحققحتىيحدفأنلابدالتشبيهطرقأحد

و)ذا،التصريحيةالاستعارةفهىبهالمشبهءلمهوحل،المشبهحذف"فإذا

الخصائصمنويلازمهبهيتصلمماإليهيرمزماوبقى،بهالمشبه!حذف

البلاغيين:قول-اءذلكعلىوتأبسأ،ا،!نيةالاسضهارةفهىوالصفات

."طرفيهأحدحذفتشبيهالاستعارة"ص

أخرىبعبارةأو-بهالمشبهعلىالدالاللفظأنالبلاكيونلحظوقد

ا!امرةفيأق،صيغتهتتعددالتصريحيةالاستعارة-فىالمستعاراللفظ

http://www.al-maktabeh.com.لم4إية:هريمسورة)1(
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قولكفى"أسودإوكلمة،السابقالمتثبىقولفى"بحر9ككلمةجامدا

سيفآسلت"تولكفىس"سيف"وكلمة،"المج!علىأسودارأيت،)

لهمالليلوآية":تعالىكقولهفعلايأقأخرىوأحيانآ."خصمىعلىصارمآ

وقول.(("نسيضالفعلفىهناوالاستعارة"مظلهونمفإذاالنهارمنهفلمخ

الدولة:سيفيخاطبالمتنبى

)1(واللممالهندبض!فيهتصافحتظفرسوىحلواظفراترىأما

اممايأقثالثأوطورا."تصافحت"الفعلفىالامشعارةوقعتوقد

لكىالطريقهذافئفامض،والعملبالجدناطقماضيك"مشتقآكقولنا

مشتقاسمالاستعارةفيهاجاءتالتى"ناطق""فكلمةتتمناهماتنال

التصريحيةالاستعارةتق!صيمذلاثعلىانبلاءيونرتبوقد.فاعلامملأنها

وتبعية.أصليةإلى

ص-أ

التبعية،جامدآاحماالمستعاراللفظفيهايكرنالتىالأصلية-فالاستعا

دافعهمءيكنولم.مشتقااحمااو،فعلاالمستعاراللفظ.ي!ونإىاهى

فى-عليهيترتبماوإنما،المستعاراللفظص!يغةتعددمجردهوالتقسيمهذا

فيقال-".-..-الجامدةالأمماءثالاستعارةأنمن-رأيهم

والضخامةالاندفاعفىبالبحر-العظيما.-+شبه:المتنبىب!افىمثلا

علىالعظيمالجيشعلىالبحرلفظوأطلقالتشبيهتنوسثم،افىجمفةوالحركة

.الأخرىالأمثلةساثرفىالحالوكذلك،الأصليةالتصريحيةالاستعارةسبيل

،مباشرةغيربصورة"فإنهاالمشتقةالأسماءأوالأفعالف!الاستعارةأما

لكلواهوالذىالمصدرفىأولاالاستعارةنجرىأنناوذلك

فىالمذكورينالمشتقالاسمأوالفعلعلىذلكبعدتنسحبتم،المشتقات

شبه:يقال"الخهارمنهنسلحالليللهموآية)):تعالىقولهفىفثلا،الكلام

الالتحامشدةبجاخشىءمنشىءبسلخالليلظلمةمنالنهاربياضخروج

،النهاربياضلخروجالسلخواستيمس،التشبيهتنوسثم،كلفىوالتداخل

بهاوالمراد،الأذنينشحمةالمجاورالشعروهىلمةجمعةالملمم)1(

.السيو!:الاندبيض.الرءوسهنا
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وهوالمصدرفىأولاجرتفالاستعارة.نخرجبمعنى!ئسلخ!منهواشتق

الفعل.فىالاستعارةتبعتهاثم"السلخ"

المتنبى:قولفىالاستعارةتجرىالنمطهذاوعلى

واللهمالهندبيضفيه-!افحتظفرسوىحلواظفراترىأما

آلاتصالآبجاحبالتصاسالبسيوضربشبهيقالإذ

التصافحواستعيرمبالغةبهالمشبهأفرادمنفردالمشبهأنادعىثم،كلفى

سبيلعلى،تضاربتبمجنيبصافحتممهواشتقبالسي!للضرب

التبعية.ألتص!الاستعارة

فىأولاالاستعارة!برى"الخ...بالجدناطقماضيلث"قولناوفى

افىلالةاشبهتفيقال"النطق"هناوهو،السابقينالمثالينفىكا-المصدر

وادعيناالتشبيهفىبالغناثم،كلفىالمقصودظهوربجاحبالنطقالواضحة

لفظاستعرضناولذا،جنسهمنوواحدالنطقأفرادمنفردالدلالةأن

التصربيةسبيلالاستعارةعلىدالبمعنى"ناطق"منهاشتققناثم،لهاالنطق

التبعية.

تأئرمنلوناإلاليسالتصريحيةللاستعارهالتقسيمهذاأنوالواخ

التائرنعيبلاومخن،النحويةالدراسةبمنهجالقدماءعندالبلاغيةالنظرة

بينهما،تجنبهالممكنمنيكنلمإنهبل،مطلقةبصورةوالنحواللاغةبين

اللغةحول،مبكروقتفىبدأالذىالذهنىالنشاطأضربمنضربانوها

وإنما،في،اتعبيراأسرارواستكناه،وقوانينهاأصولهااستكشافبغيةالعربية

،والتفريعاتالتهسيماتمنالبلاغي!منإكثارالتأثرإلىهذايؤدىأننعيبةالذى

قدالأصليةالاسثعارةفىمثلاالجامدفالاسم،النحاةتقسيماتجريأوراء

والفعل.مصدرأيكونوقد،عناسمي!ونوقد،جنساصميكون

مضارعآ،يكونوقد،ماضيآفعا،يكونقدالتبعيةالاستعارةفىالمستعار

التفضيلأفعلأوالمفعولا!مأوالفاعلاس!بصيغةيكونذدالمشتقوالاسم
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.-خلافمن41حوبما-الحرففىالاستعارةأيضآهناكئم.وهكذا

كذلك.التبعيةالامشعارةقبيلمنوهى

دالاستعارةإليها-شمتالتىالأخر!التقسيماتسائرعنفضلاهذا

)1(1لفظيةلمناقشاتأخرىوتارة،العقللمنطقتارةفيهاوخضعت،بعامة

تي!د..هوكلهذلكومحصلة،بالذالضيئأتقدملهاولام!ىلا%وفاء

،!الجمال4لمسهإدراكوهوواللبابالجوهرإلىنفاذهاوعدم،البلاغيةالدراسة

ةيه.الحسنمواطنعنوال!شفاتعبوافى

-،402-691صللسكاكىالعلوممفتاحكتابذلهكلفىأنظر)1(

التلخيص-ويثروح،216-002صالقزوينىللضطيبالايضاحوكتاب
928-032.

9-تبير()م
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ص!ا!ا!األمح!هلإص)ى
+نىأ*

.اأ.،يا!

مولألستعاسممممااوالتحريدبه!لثولثمعص
.ار

لىا،ا-)ر!نالمشابهةعلاقةءلى-ةبلكل/تذحرنا-كاإلاستعارةمسقومم

هذ5ما،-ظةأنح،إليهقاصتانهواإء4تأء!رئالأإولد4وا،للكلصة"الأ!اى

داخابهو4المشهادأفزءن9دواصالممف"4بأنالادءاءحيدإلىؤحها4يىالربمالمشابهةا

.صفاق4من:صس!ك!ؤلىرصهفأو،بلفظهعنهيكلوزمومنتجدصمةتحت

ال!ض!،المبهـلأذهأكلرتلصي2اكيدرزأتليهنكالأحصاتفىمحدث!قا-

الم!3تبههـ"ذا3عايتحسلليذحر،لثلىيةالأصا!لمالمعنىادةإىفىيمعنو:ويعماقها

هأاعلى!نص!الكلامأننالقارئأوالساكلء)-خالحتى،معهاويتلات
حما

ذلاثيسهىو:إتمثصبيهاء!الأصلفىالكلاء)لمحسوأن،ثالحقهالمعنى

انمتحارغ"الأستعارة"ىزرو،ح"داولا"القواىالإسهمار

*لةالف!واايثقىالذينأو!"إ،ث)أ:اتعاالمهةولشا3ذلكمن"ةمرش!ة

ررفئاءالالزطراست!ترفقا-"مهتا-ي!تكانواوكل!تجال!ح!!ربحتفابالهدى

لي"لىارةوالتصليخالرذكروطمنئء،ءلفىدلةلمبااح!جمبرا،إلاخةياهـرالإيةار

لأنهما،الاستعارةه!أهسيقوى"صةمتجاررتفا"قولهفىذك

إفياحريمق!لط.صلهو،الحة-؟!ظعاىال!!لااوكأن:اءإلاشترح!يتلاءمان

إدابق:نماجى

كبوتالعضتذ-جانرداهوالعيانرأىأبصرتهلا!الص

ال!شطرالثاتفئهذكرللها!ابماالمحسوسالحىالجسمةاستعارالشاعرأكدفقا

احىقاب-محيتلاءمكاذلاثلىلأن!اليدانبهتقومالذىالنسيجمن

به.المالمبههوالدى

ا!سابق:االمضنبىؤولأيضأ:مثله

ءجماباخحفهـ،اابرافى)4حديدمن--ببحررميتهم
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يتفقانى"عباب"و"البر"كلهىلىلأن،ةا،ستحا!نيه4مؤكداالبيت

الحقيقة.عاىابحرامعواإرادأني!قارىءة"!يك،المستعارالفظ

4تةالذى!مجاالأليشتهبأن/!الحك!عدثأخرىأحيانوفى

(الم!ثب4!ا،،المشبهحتتلاءماىاالصفاتأوالأشهياءبعضءلىالاستعارة

تسىعا،شعارةالايىيدآتجر!ذاليسهىو،بقةا!حممالةالحافىكا،41
ئخلدمامماوخلوها)خجرد!ا"ابردةالاستعارة"باسمستعارةالا

3كر!ناوفيىا!ائنابرأىءقصتضتأنينبكى"!لناالطرمخ!!مم!ءكتاال!

ةءالمشليا،صجاحارشيداأ)رأىشبهفقد!"مش!ا،تكلننوا-ههفيما

مز:3صاتوالمهلالعثراتويجنب،الخيرإفلصىيو"نهصا!صلاأنبجامع

هـلج!رعاىالإضىاءةوهولوازمهرونبثمىءإنهإورمزدهالمضء4حذث

((ت3منمش!ح-ااجهه"فيماذوقولنافىهنايدالتنروليشمثل،المكنيةالاستعارة

.4المشىهوالذىارأىاحتتلا!!المشكلاتمواتجهةلأن

تأاال!لاء!ننلمذ!هـومتأخىرواعتادهالذىالمنطةىيمالتفبحقووفاءلا

،4د4المشىيلائممالىيخماأىالسابقنالأمرينليجصعتدالاستعارةبأسلو

بنالحاككلتافىةالاستعارتس!ىو،محأم!هها.!شلووقد،المثبهيالأئمماو

و.،يالائمأ،بهالمشبهيلائممابى3تبمحماقشالا!(المطلقههارةالاست9

اثاعر:اقولالمشبه

جاشحللقابوهوجلدىظواهرثضرلملالى؟7ريمثطبحهمرمتنى

!هى!!التاليةبالجملةوصهفهـقد،المؤثرةللنظرةاستعارةالسهـم4فكلص

تتلاءملأخهاللاستعارةترشيحآتعد"ربشه"أنكلصةإلا"الكحلريشه9

ولطل!3دثرالرعلمها!مقأإذا،السهملىراة:دقال،الحقتىممعنا.الس!مص"
---.ا!ا

كانشثزرنمهتاآلأ.،يا-قيشر!صا"ال!--ل"كلهةأما،الإصابةفىأحكم

.الباصرةال!بنوهى،المشبهأصله

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-132-

إنا9:تعالىقولهالطرفينأحدبلائمبماتقترنلمالتىالاستعارةومثال

عنتخرجبصورةالماءزيادةشبهتفقد"الجارير4قحملناكمالماءطخى-لما

الاستعارةهذهتقترنولم،منههاكلفدالحىنجاوزبجاحبالطغيان-المعتاد

المثبههوالذ!اطغيانايلائممماولا،المشبههوالذ!الماءزيادةيلائمبمالا

قه:4الساناجىإبراهـثمأبياتمنالأخبرال!يتأيض!ومنها.به

ا)درجفوقاوحدةاوخطىالزمنأقدامأ!خوأنا

!المستعاريتلاءممايصاحبهالموالوحدةللزمناطىالجسماستعارةفإن

المطلق!.الاستعارةق!جملمنةالاستعار!كعلوذلك،لهإستعاراأوصنه
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الاستعارةفيالافرا!ط

الايت"ارةبهتنضهطإلىمقياسعامالاهتداءالعربوالبلاغيونالنقادلحاو

بالقبحبسببهالاستعارةوتوصف،معيبةمالغةعنهالخروجيكونبحيث

علىيتوقفالاستعارةحسنأنعندهمتر؟دالصددهذاو-فى،والسوء

فىالمناسبةبين!!ابالمناسبةعنواء-اور.منهشكلارالمسهلهالمستعار!مناسبة

.والعادةالعرف

-

ا)ح!اتبأوالشاعراختيارلأنذاتهفىلىغامضالمق!ياسهـذاأتبيد

،ويخضحوالضبطعنالتحديديندالاستعارةبطريقمرادهعنةالمصبرالكلمة

الأحياقبعضفىمعهايتعذروالفكريةالنفسيةالتجاربمنهائللرصيد

الةربالبلاغيينأنوي!دو.منهوالمسثعارلهالمستعاربينالثناست)دراك

المميزةالسمةواعتبروهخصوصيةأكثرأمرإلىفلجأواالمعنىهذاأدركو

.منها)1(نفورهاأولهاالنفسقبولهووذلاثقبحها،أوالاستعارةلحسن

فىفض!ورالثىءب!بولل-!ححب!رحى-،-إلىمرنالمقيايهلىهذاأنولايخفى

.)2(والمبرراتالحججإبداءعلىوالقدرة،الذوقلاختلافتبعآواحدآن

كذمن؟حولهاالخلاففىارالاستعاراتمنعدفىفىجل!اذ!ثويبدو

الطبأبعلىءابأصحابهرهضأنمنالوساطةصاحب-مايذكره

قوله:المتن!

واليماب)3(الببضتلوبفىوحسرةمفرقهاالطيبقلوبفىمسرة

له:وةو

!)حداهالزمانفؤادملءهممؤ-ؤادهفىتجمعت

.903صوالصنامتين،944صالوساطةانظر)1(

الصفصة،الص!ابقانطرذللههنشىءالىالوساطةصماحب(شار)2(

ضسها.

.الحلودمنتقخذالدروع:ال!يلب)3(
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ا،صتصا!8و!ذه.ادآةولازىات،قلوباواليابواليضللطيببرمللأ؟4

ولابعجد.قرربشبهءلىتجرلم

إ؟شحعراىاصث!"كأامنأبياتبعنهسولإيرادذلاشاءاى،طةالولىصىا-بردوقد

رميلة:ألىاطكقو.الاستعاراتهـذهمهلىاستض"دمواخررلمتآ

-ىنجتتض-وءلاء.فضيرومابهيتقىا)ذىالدهرسماىدهي

ا)-ممميت:وقول

.أ)ء؟هـ!بالرالممهلمثفعل4بطعلىظهرهليتحلبالدهرألىترو،-ا

الآخر:وزوق

..مسمعاظهرآلناوأيدىسبيلهالدهر-وعرارأيتولما

أجى-لىعاعثان!تذاو)وناعليه.!فاضه"حصها?-يرومعرفة

بدء-ا-اوأنةضديهوصصمرض"ئلةكالشراكؤ-ردوجب!ط

ؤكيف.ابوارحتامإءلأعضامتكا!لشضصاالدهرجعلواقدلاءؤهؤ

.نؤادا)2(لهجعلأنالكلبيبأب!ءلىخذييم

-الاستعاهـات،قيعهبما!يهتمن-ي!تبال!بمرىهلاكأباونرى

الحطهشة:قولص

)3(مثأ؟كأهبردافشرابعنوقلص-فوتهلماالعيمانبرإركسقوا

مزردوقول

وحانر!)4،بساق4تءرال!ممرعلىرأيتهحتىاولدانارقدفما

.لتمرغا:لتمعكا(1)

.043-942صالوساطةانظر)3،

المطش.أشداللبنالىالعطشان:العيمان)3(

-الجرىمنعندهمايستخرج.يمريه،الابلمنالفتى:المبكر!4!
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لهـنهالبدليناهذينفىوصوئهاالاسنعارةقهجيصإجاهلاكأر؟يأيهرولا

شفةعلىبالبعرالخاءر"المشةر"افظإطلاقالأولالبيتوومدو،واضح

كلكانالأظلافبذواتاظاصمة"حمافر"اسة-ا-امكلمةالثاقثو،الإنسان

.الإنسانقأ)قدم

بذوقهالبيت!فىالاستعارةيحل!!وراحمخا)ءآموقفآالقادرعبدوقفوذ!

أالمفيدةغيرالاستعارة"أحماهممابضثنياأنيةفيىأنهإكاصثبرالخاءت

منبأنهإذلكأتفسرويتلصس،والعيبالذمواطن4:تمنهماقحإورود

الحالسوءن4بةوعنفم!4وصىفإلىقصدقا-افيئةث؟ونأنالجائر

،بدر،نبرقانبالزالت!3مفىلىذلا!يدليزالنقصصفاتمنصفةوإعط!!،1

وايبؤس.للضروإسلامه،احهواطرالض-فرإضاعةركلول.قمما!!مدهويؤى-

يرةلىولم،نفسهبذمشعرهابتدأفقدعليهبمستبعدلنفسهالحطيئةأنجوليس

والتنبيه.الإشارةدوناشصريحراإلاوا(تثويهاةبحبا:جهـ4وص!تفى

كلعنى،القييلهذامنمزردبيتممونأنالقاهرعبدلايستههدحذاك

فىالحاذبسوءضيفهيصفأنقصدهالحاةرذعرإلىدفعهالذىني!،أن

عاحاا-لرء!بشدةذكرهفىرباض!وأن،بهلىالأرضنواحىوتقاذفدمسير

-.)1(ومجهودهطافتهكلواستخراجب!كأهباثتحر

ومستقبحورخ!حنماب!نوا)ردالأ-ذتتعرضهاىاالاستعاهـاتوم!ت

:تمامأبىقولفئالملاما،-إءأستعاهـة

بكاقماءاستعذبتقدص!بفإزىا،-لامماءلاتسة!

،والتندر!سخريةمثارأغدتأنلهايهتافضالرايىخه!انءنبليغهـؤ-

نأييسألهبقارورةتمامأبإلىيعثالمو!لىتلمدأأن:الحديدابمتةيذحر

"!يجثلهقل:!رسهولتمامأبوفقال،الملامماءمنتيا3فيها)4يبعث

.26،27صا!بلاغةأساران!ظر)1(
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يقصد-وهو.إيهإأبعثهماالقارورةمنبهالأستخرجالذلجناحمنبرريشة

أبى-ابرنأنسكروقد."ارحمةاءنا)ذل-ناح،!واخة!".تعالىاللهؤول

التناسبطلو-وديةالآفىالاستعارةحسنإلم!وذهبتمامأبموقفالحديد

جناحيه،وخفضذلأعياوتجاإذاالطائر،لأنمنهوالمستعارلهالمستعارليش

:قالأنهو)و،جناحه!يده،-ذلابيديهألقىاسضسلمإذاالإزسانوكذلك

.مستحسنأ)1(يكنلمالذاطبطنأوالذلساقلهماواخفض

نأعلىرأيهوبنى،عنهاوداخالاستعاشةهذهسوغفقدالآمدىأما

الذىا!خطنفسعلىمالملاوماءكاءا)4ماءبينالمشاكلةإلىةصدتدالشاعر

علىأطلقفقد"مثلهاسيئةسيئة"وجزاء:الكرممةالآيةبهجاءت

جرت!قا-العادةكاشاءلمابأنهيفىيفثم.كذلثليحستأضاحيصيثةالثانية

أوسقيته،كأسامرةمنهوجرعته،الفرللفلانأغلظت:القائليقولبأن

علىسبيلالاستحاهـةالةجرعفيهيستعملمماالملاموكان،العلقممنأمرمنه

.)2(الاستعارةسبيلعاىماءله!علأنساغ-

بعفىتقويمقوالنقادالبلاغينبينالاختلافهذاأنعلى

يننىلا-نذكرهلمماأوأمثلته!نذكرناسوا?ا-الاستعارات

قوله3ثللدجىاليافوخكاستعارة،آخرعددرفضعلىاتفاقهم

الرمة:ذى

الق!اطحالس!لميوفصدعالفلاوجوزفصدعنهالدجى،افوختيممن

:تمامألىتولفىللدهرالأخدعينواستعارة

توقكمنالأنامهذاأضحجتفقدأخدعيكمنقومدهريا

.213صا!البلاغةنهجشرحانظر11(

دارصقرالسيدتحقيق)والبحترىتمامأبىشعربينالموزنةانظر)2(

.277،278صأ1%(7291ا-لمعارف
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قوله:للمعررتالكبداسشعارةو

بردنيلهمنالمعروفكبدءاىليزللمالمجدأدكةفىملاثإلى

قوله:ز!للمالوالخد،لاحرضالكعبواستعارة

أسفلمالكخدوإكن،فعالالعلافىضىلمثعركعبأما،باذناك

قوله:فىصىوتآاطللمانواسأبىو-هل

يحيم!-و!كوليثمنااعللمااتصوبح

قوله:فى41الرجلواستعارة

ادكلالامناث3ىتشفأضحتالماللربمل.ما

مادارسواء،جمعةالاستعاراتتلثتقويممقامفىهناو)ست

قدرثمةكانأز4إلىفقطأشيرولكنى،عليهاتفقماأو4حواالخلافا

وتجاوزالاستعارةتشتطألاعلىالعربوالنقادالبلاءيينوجنالاتفاقءن

.اوفالمأالش!حورحدود
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المثلى-التضيليةالاستعاوة

فىتأتاحىاأى،المةردةةء*ارالاسءإىفقطيرنابقس!قفماةدتاهما

بهايربز!مدو،النركيبفىتجرى%رآؤوعكلنالصشعارةهناكن3د،ا-كلمةا

وهذ،.الموقفنر*تللهشا!ةالأصليةدلالتهغيرفىالزحيبيستعملأن

،اتالحابطبيعةيذحرلاهـناالممفبهأنشنر،المركب4الةشبهزسمبهالاسئ!ارة

11،ض!ائعهاقفبإهـةالاستعارة4أشإ:من.الحالودلالةال!ماقمنيفهموإنما

ولؤخررجلاتقدمآراك":وتركهفعلهبينالشىءفىددليقرللرجلقولك

لمح!تأخىريؤضرور-لاي!دمكنترددكفىأ!اكهذافىفالأصهل"أخرى

كا،الحقيقةعلىويؤخرهاالرجلرقدموجع!!كأنه،الى!رمساختصثم

كأنهصملزم،كالأييد3رجارأيت"أسدآرأيت":قولا!فىالأصلكاان

الحقيقة.علىالأسد

نأدونالأمورمنأمرقجهدهيبذلالذىللإنسانتقولوكذلك

فىفتجعله.الماءعلىوتخط،فحميخرفىتنفخأراك:نتيجةعلىمحصل

ذلك،يفعلشعلثكنألخدفهعا!والمعنى،ويخطينفخكأنهالأمرظاهر

يأباهكانقداثىءاإلىصاحبهطيك-ىالحيلةلىعم!!الذىللإنسانوتقول

-أراد)1(مامنهبلغحتىوالغاربالذهـوةفىلةليفيزالما:عنهويئمنع

أنهعلىوالمعنى،وغاربذروةفىفئلمنهكانكأنهالافظبظاهرفتجعله

التعبيرإلىيج!!،ءالر%ل-الفيه-الهيشبه،رفقأبصا-بهيرفقيزللم

.)12ويستأنسبكنوغار!"حتىتهذروفىالمىهرويةتلفيحثهالصعب

بأنهلالمشوبتهليز،مةل!صارتافثيليةالاستعارةاستمالشاعوإذا

وعنقه.البعيرسنامبينماالغارب،"علا+الشىءذروة:6الذرو!ا(

محمدر!رحتعلي!أالهوحانىلقأهرلعبداالاعجازدلاكلفظو)2(

.901-709ص(969؟-3869ألاولىأالطبمة،خفاب!ا!مثعممبد
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ىأموردمئلل3ول،التشبيهوإتقانالت!جمريج!--كأ"!نمصهـجزقوا-

الح!لةتشمهحيث،فمهسشعملموضاى،!ومخم،فهةما/أصا
--حح!-!ستط

وروايثه،بهاورداىاصيغتهعلىالحرصيحبوإذا،الأولىبالحالةالثانية

مذكرأ-والجهحتوا،ثى!المةردبهيخاطبة!بهسحالذىبهلفظه

هى:مثمحهوردءبارةالمعنىهـذافىبيةاءراولفقهاء.نغييربلاثمؤنثآأو

ىر"واحدبتدبرأمرينفيدركيحتال،ننفولفمثلا.ن!يرلاالأروثال

إصهم!1":الأوانفواتبعدأءرأيطلب،نونقول"بحجريرنعصفور

يوخوحلبتالمةل2هذلأن"ض!يعتا"فىاءلاتتاءب!سر"ا"بنا.ضيعت

كانأياإشابهه!وقففىاسته،لهعندصهورتتصيرفافى،الأ!صلفى"امرأة

الخبرعندجهينة":حقيقتهالثى،ءلىيعرفلمنويقال.به،لخ!طب

فيضيعه:عنهيعجزحتىب!!راطء،1)شطافىببا)خلمناساويحات"ينألية

الإساءةيقدملمنويقال.)1(أبقىولاظهـراقطحأرضالاالمنبتإنك"

لاتجنىإنك":بالخرمجازاتهوينتظرأشرايفةلمنأش،الإحسانينتظر+و

وبضيقامرباعنوردمماونجيرهاالأمثالفهـذه."العنبالشوكءن

قبل.منأشرنامانحوعلىافث!ياجةالايىتعارةقبيلءنيعد،هناحكلمره

شطريهاز!تحتوىقدالشعريةالأبياتب!فلىأنإلىالتنبيهيفوزناولا

التمث؟حمهقبيلمنفهوبثاملهالبيتذكرفإذا،ءرحبةث؟ح!هـيةىورةعلى

و!الذىا.دغافااشطراعناازتزإذاأ!!.بريانهءرماءلى،المحثيلأو01،ركب

يعدذلكفإنعن!ليمبرلمامشابهموقففىوحدهواستخدكلناد،بهالمشبه

:التأيقولذلك4أمضإومن،اقىشيا،تت!الاستعارةلة"من

إس!م.!يتبرخماءلمه4أ!وانايمه!!يهنءث

دابته،اجهادهبسببالسفرفىأصحابهعن:المنقطعالمنبت)1(

الدابمة.:"ا!هر
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ذكرإذامنهالثاقالثطرنكن،مركبتشبيهالصورةبهذهفالبيت

فوله:وكذلك،كأيليةاستعارةفهويستدعيهموقففىوحده

ور:نقيم!طوحبنحدوللسيفيروعهمإلىالأبطالوهوضحوك

ةولومثله.مشابهمعنىفىبهواقثيلالثاقالشطراقتطاعبمكنإذ

بنفسه.الفخرقفراسأبى

ابررايفتقدالظلمماءالليلةوفىجدمجدإذاقو!سيذكرق

معهيتلاءممفامفىوحدهقيلإذالكنه،بهالمشبههوالثاقفالثطر

اثيلية.الاستعارةقبلمنكان

http://www.al-maktabeh.com



الكنايةأسلوب

منالكلمةنقلأى،النقلعلى-نعرف-كاالمجازىالتعبيريقوم

ولا،7خرمعنىإلىالمعينةالجماعةعرففىعليهاستقرتالذئمعناها

تربطخاصةعلاقاتعلىينبنىبل،ء!رائياأوارتجالاالنقلهذايكون

العلائةهذهتكونوقد.إليهالمنقولوالم!ى،منهالمنقولالمعنىبين

فيكونالمشابهةغيرت!ونوقدةبالاستعارةءازاالمجازفيكونالمشابهة

مرسلا.مجازأ

جث!ن،نايةبال!التعبيرا)صابقمم!ماهالمجازى!نالتع!ير،وقوير

ليثنعليهواستقر،فيهاسهقمالهشاعا)ذىمعناهبهيرادلافيهااللفظإن

كا-بالكنايةالتعه!رفسبيلبمآ%رم!ىبهيرادبل،باللغةالمتحدزين

يذكرهـفلاالمعاقمنمكلىإثباتالمتكلميريدأن":-القاهرءبديقول

فىوردفهتا)يههومعنىإلىبحىءو)ممن،اللغةفىلهالموضوعباللفظ

إ)1(عقيهدليلاويجعاول،إليهبهفيوئالوجود

استقرالذىمعناهكأرفئاللفظاسهشضلىامأنالعهارةهـذهكلنوواضهح

كا،المعنيننبننبطذ-ءلإقةلىأسايعلىليموإنما،اتفقءيفمايمتملاعليه

اذوالتبعيةالردفعلاقةفئتنحصرهناالعلافةأنبيد،المجازفىالحالهو

،!الوجودفىوردفهتاليههوم!ىإلىيجىءولكن"اليههاتولهيشير

اللفظ،ظاهرعليهيدلالذىالمعنىو؟تالتلازمعلاقةهىأخرىبعبارةأو

بو3الكافرموتفعنالقر3نيحكيهماذلك!ن.منهالمرادالآخروالمعنى

الملكء":فيقول،بالعقابووءيدهبالثواباللهوعدتحققبرىحوالميامة

ا)ظالملايعضويوم،عسيرااممافربناعلىيوماوكانلرحمنالحقيومثذ

.501صالاعهازدلإئل11(
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الظانمعضرسالمرادفليسسبيلا"ا)رسرلحافذتيا)يتنىيقولليديه.-ءك

لماةيه"لالأنه،إناالإفيراهاأن؟3-تاكأاالماديةكةاطرتلثيديهعاكأ

؟ذهارتبط!اإلىترجصحالحةيقيةا%تحيمةوإنما،ممأنبذاتوليستذاتها+.فى

لمت!طمنافعرفىعايهاركلزولهنااكنورو!أصهبحتو،زمهالاوديةلمااروهـكةا،

هـووذلك.فاتماءاىوا(ضرسرإندمباالإحساسبهونعنى،بالل!-ة

.و!نيمةالهصرالآبةإليهبقص!دوما،الهومذاكفىفرأحطان!"لىبها!ربزغسما!

ا)رجلنقحهـةفشيأنهجلقو)4أيضآبالكنايةالإحسايهرهذاعنالتعصير

يذءنلمو،والنعيمالخيرمنيددتحتبمااكأقىرا-ء!اأصفضحصبرجنتينامتلىىاللذين

وعصف،-نتهاللهفدمر،العطاءعليهوأسبغالنعمهوهبهلمنبالإياتقلبه.

4إ-لماالرجلأبصسأقو.،،شينبعدأثراوجعلها،ثمارهاوكأروءالا4

بقوله:إقرآناعنهعبروالندمبالحسرةشعورتماممةحتىفادحةكار؟4ءن

على4خاوروهىفبهاأنفقماعلىكة!هيقلبفأصبحبثمردرأصطإ

عنكنايةاعفنافئتحليب"أحدابىبرأ:!رفيلملياليتنىويةول،عرويفثا

.رلشصواأحرذ:

قبيلةءلىويستعطفهاررولةاسه.فؤكايمدحلهصيدةةفىالمتضيوليتدوك

بها:ونكلفحاربهاالطاعةعمى!عل!يهشتهتقدكانتا)ىد:ب

بار!ليسطهـموص،مص!"!برحرصط!مبروهمم!از

خضابمنهمحفهفىكمنقناةء3كافهفىومن

بسطيفترشونكانواكلاببنىأنمنالأولالبيتظاهرعله"يدلفا

فولتحىىالصباحط)حأنو.،،إيا"41الدوسيففاجأممحننإلحربرلا

وشدةببطشها!دولةا-يفأنالمرادوإنما،مرادا)يىلىترابإلىاول-طهذه

منبهيتمتعونكانواماعلىوقضى،سلطا:أموحطم،ط!ر.منهمبأس!

والتعاسة،الشقاءيرقاسونأذلاءةوماوأص!خوافا!رواالم!يافىة.صظا!ر

!ترابوبسطهمألهوقو،والجىأ"ءيادةاعنءكايةأ-رررب!3ود-.فقوله
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أيضآالمئتياستخدبموقد.بهمحيلىىالالدماربعدإليهانتواعما!طناية

!،قخاةأمضثمو.ئكفه"بقوإ4ارجلاعنفكنىالثاقطالبيتفئالكنايةأسلوب

لم!.خضابم!43كةفىمن"بقولهالمرأةوعن

أءرشاامنبعة-ألمحناكا-ال!نايئفىالمعني!نبىقالقائموالتلازم

3تالمتحدرليجنالجارىفالعرف،الأحيان*نالأغلبالأءمفىوالعاروة

لااضدمابأحاسيماس!يرتبطيهماتقلهأواليدينعضأنقررالذىهوبالعربة

فىفىاخلىلإحسام!رمزالماديتينالحركت!نكلتاوأن،الحسرةوءشاعر

بسطااستخداليينيربطالتىم!ونةسهالعرفوهذا،النفمسباطن

علىبالترابالالتصاقيدلع!صين،والسيادةالتن!موحياة،الحرير

مخه!الذىهوالربمإداأنعلىالعرفاستقروكذلك.والذلالفاقة

يديهاص!جمغينهاتزتجملهاوءظاهروء/ت،ينتتزوتفجماىالتىمىلمرأةاوأن،الصيف

ءصرمنإمربيةباالمتصدزفى!)دىيختلفالعرفءانولما.با!اب

،ؤ-4ظهراذىابعكلسهلصءق!الكنارةأيال!بمنكةكركانعصسإث

البإئةإيا-بتةاطترقي"النجادب!!طو"ب!ولهمالقامةطولعناممنايةفا

ارجلاقامةإلىدائمآمشدودآالم!يفءانحناىالأوعصورهافىالعربية

المظهاكةاقيفئيقالذ!وصثل،أهـرواحهغدوهفئيفارقهثممادولا

أسا،حةأحدالرمحكانإذ"قناةمنهمكفهومن"ةولهفىارجلاءن

اوقت.اذلكفئابارؤةااقتالا

.،جبان"و!ارماداكثو"قولهمامرباءنشخالكرمعنالكناية،فى

الشاعر:قولجاءوعلجه"الفصهيلمهزول"و،!ل!لمبا

يلىالفصمهزولالكلبجبانفإفىءيبمنن!ومايك

إ-راقكثرةعلىتدلالرمادكثرةأنالأولالمثالفىالكنادةوتفسير

منسالآكلركزةذكمنويلزم،المطهوالطعامكثرةنضيجةالحطب

-وجوهفىالنباحعنامنفاء"معناهافافىا!الوالكلبوج!ق.الأضياف
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وهزال.صاحبهبيتعلىكئيرا.!رددونإذ،لهمإلفهلشدة-الزائرين

،للضهوفبتقديمهأمه)بنمن-رمانهعننائىءإثاكاالمثالفىالفم!"إت

ا!مثلةالثا،ز"هوا:!كلهذلك،ومؤدىلهمطعامااوتقدممهانفس!الأمبذتأو

ءلىالكلابوةيام،بالحطبالطعامطهوأنالواضحومن.ا-الكر

العربيةالحياةإيدبتقاجم!يعهاترفطوالنياقالإبلواقتناء،البيرت-حراسة

ثمومن،اليومحىياتناءإىغريبةتعدهىو،بع!دعهد.ضذالصحراءفى

من!ا.إشابعةاالأيىالهبهـذهمثلالمعاصرالذو-قيستسيغلا3

روحمندلالتهتسه-!ا-مسةحا-ثهـوماالكنايةايبأسامنقيدكذلك

الذ-نياإلى"ينظر:الضشاؤمءنالكنايةفىكقولنا،وتقاليدهالحا-يثالعصر

قولنا:نحوفئ"المدخ!لغة"بأحماالقوةءنالكنايةوفىاسودبمن!----ص---!ار3

عنالكنايةوفى،!افىتلةالأرضلتحريراللغآتأنسباتمد-خلغة+"

إبراهـيم:-حافظقولفئأال!-إرسليل"بأنها-الطائرة

الظلام-وفيشقدض!ابأمالغمامفأومفتقالبرصفحة

الأوهاميصوابقفأءيا-دإلىالقصه-طارالبخارسليلطأم

يرتبطلاثالثزوعيوجا-الكنايةأسالهبمنالنوعنهذيناوبانب

باختلافتختلفلاالحل!يعةأوالإنسانفىثابتةعناءسمنلبنائهمصن+بعصس

كرالت!عن!سالكنايةذلثو،أةاسلىالدىاكهـاإدريهفاوتولا،العصور

للطسخدكتصعر:لا!:تعالىقولهفىالأرضلىفىوالمرحالخدبتص!بر

بنعومةأتجربةواالخبرةقلةءنوالكناية،!مرحالىالأرضفىتمثدا.ولا

والشباباجمفاعةاءرحلةإلىالط!ولةمرحلهاجتيازعنوالكناية،الأظةأر

بانتفاخوالانفعالالغفهبعنوال!ضاية،أالطودتىءنشب9بقولنا

طاهر9بقولناوالطهرالعفافءنوالك!اية،ا)وجهوتقطيبالأوداجة

تعالى:قولهقجاءبماالمرأةعنوال!ضاية،!الثوبزف9أو،الذيل

الكضاياتهذ.فكل،مص!نكرالخصامفىوهوالحايةفئينشأمنأو

ا،شممالقسائغهوهي،إدرأحياءلىبال!رلىيةالمتحدثينبناختلاف!لا

إعصا
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ابلاءيينارأىفىالكنايةوأسلوبابازأسلوبليثنوالاختلاف

الأصا!المعنىإرادةمنتمهخقرينةءلىابازأسلوباشخمالفئ-يتمثل

منآذان!مفىأصابعهمبحعلون"تعالىاللهفطول،للكلمةالشاخأو

ذإ،الكليةكلاقتهسلآ،لمالمجازقبيلمن"ا،وتحذرالصواعقا

الحقيقىالمعنىهنايرادأنممكنولا.الأناملب!ا!آهـيدالأصاخ.آطلقت

يمفخالاست!ارةفىالشأنوكذلك.الأذانفإدخالهالاستحالةبلأصىاخ

إلمىايلأظافرفنسبة-مقاليةأوعقليةبقرينةالأصهلىا&ىإرادةمعها

:ابص!رىاقولفى،الموت

أظافرحمروا،وتبهايجودحشاشةالليالىتقاضاهصرخ

والعةل،المكشيةالاستعاهـةقبيلمن

.للصوتالأظافرإثباتوهو"الحقيقى

الم!ىيرفضانذىهوهنا

معظمفىالأصلىالمعنىإرادةمعهايمف!ملافإنهالكنايةأسلوبفىأما

يديهعلىحفة"الظالملىمةلىأنالأولىا(ءرآزيةالآيةفئ.فيسوع،+الأخيان

المدءرة4افيصا-بيكونأنالثانيةالآيةفير-وع.كذلك،ال!امةيوم

كانوابنوكلابي!ونأنالمتنبىببتفىالجاؤزوءن،فعلاكفيهقلب.قد

سيفحطمهمأنبعدأصبصواوأ!م،حةيقةالحريربسط!ترشون

ذلكككفىالنظريصرفوالذى.أيضأحةيقةابا)تريف!ريضون.الدولة

المتوارىالآخرالمعنىأنالظاهرالمعنىهذاءنالكنايةأسالبمنوغيره

ا،وقف.حواتساقةعمقأأكثر-إضعبك!اصحإن-الظلئ

منضربأتكونالكنايةفإنالقرينةموضوعءنالغظرصرفنافإذا

نألاسيماإ)ديهأميلماوهـو.برأسهقسماإزرادهاإلىحاجةدون"أفىإز

.الأحيانكلفى،يخهاتتحققلاالأصلىالمعى!!ادةأمكانمة
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الكثاية.أنواع!لمإ1

:أنههـاعزلإثةعلىتأقىالكنايةأنالبلاغبونيرى

والكرم!،كالترفالصفاتمنصفةعنكناية:الأولالنوع-

--:القبسىءامرلكقوذلكو.إ)!..والعصة،والشراعة

تفضلعنتنتطقلم3إ.لض-انؤومفراشهافوق--فتيتما-ا-تمنتملثوتضحى

،"فراش!افوقالمسكفتطت"تولهوهىثثلاثاياتكةالبيتففى

اجميعأوهى"تفضلعنتنتطقلم"وتوله،لاالضحانؤوم"وقوله

ةهى،أعطافهافئالمرأةتلأثتتقلبالتىوالنعيمالرفاهيةحياةعلىتدل

فيهتظلبلفراشهامنمبكرةتنهضلاوهى،المسكبنثارفراشهاتعطر

يضطاحماااظ!منلدكالأنإلاذلكلاتفعلوهى،الضحاحتى

نفت.إذالمعنىهـ-ذاالثاكةالكنايةأكدتوقد،بيتهاوشائوننجدمتها

حاجة!لالأنهاذزإيةالخدمةملابس!ترتدىلاأنهابمعنى،الاشطاقعنها

ذطث.إلىب!

:بالشامالغساسنةممدحا)ذبرياقالنابغةقولأيضآالكنايةهذهومن

السباسب)1(يومبالريحانيحيون3حجزاطيبالنعالرقاق

!كي!ة،ويجعلوهانعالهميخصةواحتى!شونلا3أبمعنىالنعالفرفاق

عن9كنايةفهى،والسيادةالترفذكمنويلزم،الخهليرك!بوقوإنما

،والطهارةالعفةهىأيضةصفةعنكناية"حجزاتهمطيب9و،صفة

الريحانة،الوسطهنشدهمامج!مع:السروالا"والإزارحجزة)1(

،-الحشصطناثينيوميسمىالنصار!عندلمجدبوم:السباسب،الرائحةللطيبالزهو

3بالنصراندةيهينونالهنساصنةوكا!
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ى!كذلكصةةعنسالثةكخاية"السهاسبيوابالريحانبحيون"-شةو)4

المرعية.التقا)يدءلىومحافظتمماقهـءاأذوحسنوأمزجتهمرقة

بقومه:يزتضراغا؟لاتؤوص!نن4!امم!ايةاهـم!ت

الدمابقمارأقدامناعلوإممنكلومناىش!الأعاتابءافلسنا

لأن،قومهعنالشاعرينفيهاالتىالجبنصىنماة!ضاكنايةالأولؤالشطر

ىا)1اببانفىإي!إالغالبأفتت!ونالاالأشتماتء!!الدامبتمأبخروح

الثاقاكنالي4والشطر.الخلفمنامحدواباتضسفقافىحقهللم!ركةظهرهرولى

نأالصفةهذهءلىالدلالةومنشأ.والإقدامالثجاكأقطىأيضأصفةحش

المعركة،ثالعدوعالمواجهـةحدوثيلزس4الأقدامعلىا)دماءسقوط

أةوا!بصرالثجاعةدليل،وذلد

---!-ص-

بأنهاقاباعنال!نايةومثا!اموصوفعنارقيكة:الثاقواكوع

--11".ت))1:الشاعرقولفئ"الأضغانمجهحم%

--.ظص

الأضغانباحوالت!اعفينءخذمأب!ة!.بكلربينأ

ذؤب:وبينبيشهمعركةيصفىشالبحصقولمنهوقريب

مسودوالليلينقضكوكبءلىرلىثم!افسبءخزقفأوجرته

الجدهـومنهالأمرأنوأيقنتوصرامةجرأةإلاازدادفما

(1والحقد)عبوالراللبلىيمونبيثنصلهاضلتفأىأضرفأتبعشثا

عندهالفعلردفكاناذئباإلىلمطالأومنةاطوج!إنهيقولفهو

فىاستةرتأخرىطعنةايهإفصوبةوصرامةجرأةوازداد،عز؟فآ-كلويآ

والحقد".والرعباالبون3د:"بحيثبقو!4القلبعنكنىوقد،ق!لبه

بالكوكبشمبهتوقدالمناقدةالطعنهوالخزقماءة،طعنته:أوجرته)1(

.3.-.-أدخلتهةآضلالت-نصطلا،+،لم!لق!ض
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عليهنوحسفينةوصففىتعالىقولهالموصوفعنالكنايةومن

ودسرألواحفذات،"ودسرألواحذاتعلىوحملناه"،السلام

فىالكنايهشوقىأحمدوقول،الس!ينةهوموصوفعنكناية(المسامير)

-وله:فى"الضاد!بأخهاال!ربيةاللغةعن

الضادفىوسرهالجمالجعلمحاسنأاللغاتملأالذىإن

فصارالبنانأوالكفمخضوبةبأنهاالمرأةوصفالعربيةوشاعوقد

المتنبىقولوعليه،وفالموصىعنالكنايةقبيلمنعخهاكنايةذلك

-:الآخروقول،السابق

يمننالبنانلخضوبةلمي!لىعهدهاالنأىينقضلاحلفتوإن

-صى-

،!ئىءالصفةإثباتن!ذلكويتصلئسبةعنكناية:الثالثالنرع

،!عينيهبينالذكاء"ولنافىكامنهويعدجزءايلابسهلماب!ثباخمهاإما

والإهابواليدانفالعينان،أإهابهفىالحزم!و،أيديهفىالمهارة"و

إثباتهابالضرورةيلزمهلهاالصفةف!ثبات،الإنسانجسممنأجزاءكلها

فيهويحليحتويهالذىالمكانأوللشىءب!ثباتهاوإما،نفسهالشخص

الأعجم:زيادكقول

)1(الحشرجابنعليضربتقبةقوالندىوالمروءةالسماحةان

وضراشالأللممدوحخلالاوالأوصافالمعاقهذهيثبتأن"أرادفقد

لمجموعةقوالند!والمروءةالسماحةإن:فيقوليصرحأنفترك،فيه

هومماذلكفماكلوما،بهمختصةأو،عليهمقصورةأو،الحشرجابن

الكنايةمنترىماإلىوعدلا،بهاللمذكورينالأوصافإثباتفىصريح

-وإشارة،فيهكونهاعنعبارةالمضروبةالقبةفىكونهافجعل،!التلويح

:نواسأب!قولىومثله.)1(إليه

8ثارسبلا!فىنيسابو!!ميركانالحمئرجبناروجمد)1(
http://www.al-maktabeh.com
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يصيرحيثالجوديصيرولكندونهولا-لجودجازهفما

ؤيه.يكودظالذ!للمكانب!ئب!انهللممدوحالجودإثباتإلىتوصلفقد

بالعفة:امرأةيمدحالشنفرىتولوعليه

حلتبالملامةبيوتماإذابيتهااللوممنبمنجاةيبيت

منويلزبم،!خصهاعننفيهبالتبعيةيتطلببينهاعناللومنفىف!ن

شرفهـا.إلىءبىمالكلتجنهاذلك

.793-692صالاعجازدلانل)12
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بالكثايةالتعبيرفيالجمالىس

يدلواضحأ-دحما،.عن!يهتيتضصنا(ممناقالتعص!رأنسبقمماتهين

خفىوالآ%ر،اللغويرةابحةافىؤيهاستعمالهشيوعبحسباللفظظاهرعليه

الماقالمعنىهذاإنالكاوقد.وا(روادةارررفابمتكتكلىلهولاهـمالأوكتانم

ثمومن،الكخايئأساوبفىالمقصودهوبذاتهالافظعليهيدللاالذى

نأيريردلماتإلصسوالترحا-يهـرالمباضرةص!شركأىالأسلوبحمذالم3المضفإن

وزلاث،الخأملعلىوي!مث،الف!رنحركظلبلاأتعبيروبوق،يقول

طولمنتنشأالتئالرتابةعنتههدهاللغوىالتعه!رفالفنيةلياتمنحمة

.ألوؤة5محى-دةمعان!الأل!اظأستخدام

ابينة،ليإاثىءرلإثباتليحصونماجمه4ألى4%ليإ*افئالمرىلازمإرادةإنثم

ذاكالقاولرعبدأوض!حوقا-،إشرالمهيحسالكلالتعبحرمنأقوىوذلاث

!كونلامزيةبهاالإنمباتكانأنفىاسبمابافإن4الكناتأما":يقوله

دإزباتا(ضنةإ-"اتأن-نؤ-4إلىرصحإذا-ي!لبمعاقلكلأنلتصريح

منالدعوىفىشآبلغآ"كا-،و-ودهافشاهدهوبماوإبحاب"،دليلها

الصفقشاهدتدعىلاأظوذلك،غفا*لمحاذجآهكذافتثبت!،إليهاتجىءأن

باذبربظنولا،فيهليس!كلاومحيثةوف،صظاهروالأمرإلاودإيلهـا

.")1(وال!لمطزالتر

اذةيلبطاخيت!صمالكنابت!أسا)ءبمنكه!رأأصااللاحطورون

هـولما،النفسفئرسو-خهاوهاحجمدلقأد!أذلىثو،قللمعاالةمثتيصرو

الم!!ى!نأكزبهووثوق!اةبافىسوء!ا"ف!ااثتضإسمنمعلوم

انحنى"قولنافئاسناوحبرء!ونوخةالعثمعنىعنالتعبيرمفرلنتأهل.دوالمجر

يجسا-هااخكضاقاتصإبرا!ذاأتسكلا..لاالإثءاىيمعثىوصارظهـره

.111-011صالسابق)1(
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،أهياناأمامماثلةحيةصررةفىويبرزها،لنا

:يقولالذىقالقرآ

التعبيرأيضأولنتأمل

كنىفقد"البسطكلتبسطهاولاعنقكإلىمغلولةيدكتجعكولا"

ولنا.بهمقيدةالعنقإلىمشدودةاليدبتصويرالبخلعنالحكيماكتابا

منهالم!احينفرقبحمنالمنظرهذابهيتصفمامدىحينئذنتصورأن

.والعطاءطالبصوهو،"نقيضهإلىيدفعهو

يتطلبهاضرورةيكونالأحيانبعضفىالك!ايةأسلوبأنعلى

،الذوقويعافهالنفسمنهتشمئزيحاءصااللفظيكونحينوذلك،الموقف

إعب،للمهمدعاةالصريحالتعبيري!ونأو،الابرآعيةوالقيمالم!دابلمجافاته

الخصومة.واستجلابللأذئومثارا

القعريض

فى--ويخظط،البلاغةكتبفىكثيريترددءصطلحإلىقثبرأنبةى

نةسه-الجرجاقالقاهرع!دوكلخ!القداىالبلافيينأغلبكتابات

إلييهنطه!نأنممكنوالذى."التعريض"!فىوذلك،4الكنايربمصطلح

يدل!الذىمعناهبهيرادلاالتعبيرفىكون،الكنايةحيثقىكلىالتعريضأن

التلازمأنإلا.ويلازمهبهيرتبطآخرمعنىبهيرادوإنما،ظاهرهعليه

بينا-أنةقكا-العادةالعرفأساسهالكنايةفىالمعنيينوين

المعنيينبننا)تلازمأنحينعلى،مع!تسياقأوءددمموقفيررتبطولا

.الكلامة؟4يقالالذىالخاصالموقفمنيذخ!التعريضفى

نحوعلىالفردفىولايأف!،التركيبفىإلاليأقلاالاعتباتسذاوهو

للحقممثناعملاالإسلاميدعىمنليغترفحننفمئلاتاممنايةاتأقما

منالمس!"اسلاماعليهالرسولقولمسامعهعلىترددتم،بغيرهالأذى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الإسلامانحصإريعنىالحديثظاهرفإنأويدهلسانهمنالمسلمونسلم

لكنه.الةملأوبالقولالأذىهذاكانسواء،أذاهمنلممونالمس!سلمفيمن

ا&بهت.الشخصذلاثعنالإسلامبنرىتعريضأيع!دفيهقيلالذىسياقهفى

الشاعضقولوفى

عشقامنالع!ث!اقيعذروإنماهوىطعميدرلممنالحبفىيلوم

التهكم-إلىأقرببأسلوب-يخبرالأولالشطرفىالثاعرنرى

الشطريأقثم،وعذابه)وعتهيقاسواأندونالحبفىاللائمينموقفعن

العشق.بداءابتلىو/من5للعاشقينالعذريلتمسالذىأنليقررالثاق

أنهفى،الحبمن4قلهخلاممنتعربضآيرمد!لأولىالفكرةسياقفىولكنه

مثله.ا!نمببناري!ولملأنهالعاشقياومألالهينصخى

http://www.al-maktabeh.com



لصفاالمرثا

الاليأنباساليبوعدضها"الصووة!!

الحديث،النقدفىآكثيرح!!ثعه33أوء!!ولةا!ورةا"مصطلحدديتر

بأنهالقرلالمبالغةمنوليس،الشعرنقدمجالفىنجاصةاستخدامهويكثر

الحاضر.الوقتفىاستخداماالنقديةالمصطلصاتأعبزي!ونأنيوشك

،معناهوتحددسهولنهإلىتربرحاستخدامهكزةأنالذهنإلىيتبادروقد

والنقديةالأدبيةللدراسةيتصدىلمنإنسبةباسولتهأما،صواباذلككلوليس

،المبصثهذامنالأخيرالجزءفىذلكنوضىحوسوف،صحيحفهذا

هذافىمتعددةنظروجهاتفهناك،واقعأنظنهلاأمرفهرمعناهتحددوأما

ا:يانالأساليبالبلاغيةالمفاهبمحأحيالاالصورةمف!ومفيهايلتقىقدالشأن

وإلقاءالموضوعهذاتناولإلىيدفعنىماوهذا،عنهايختلفوقدالسابقة

عليه.الضوءمنمزبد

دلالنهاهوالأذهانإلىوأقرحمها"الصورة"لكلمةدلالةأبسطإن

فىجكوليرقولفئكاسية)1(البصللرؤيةالقابلةالأشباءعلىأوالنجسيمعلى

حولول:؟+ء38!ول3ءولاالقديململاحا9قصيدتهمن

يقومولا،الصخرةضوءتألق

الكنيسةإلاالصخرةفوق

الصهتقالقمرضوءحم!---*غرق

الذى":تعالىثولهفىالمعنىبهذاالكريمالقراناستخديمها)1(

صكلالذىالله":وفوله،"وجمهشاءماصورة(ىفي،نعدلكفسوادخلقك

01"صووكم!احسنوصوركمبلياءوالسما!قىاراألارضلكم
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.الري!)1(قياسلةآواست!رت

كا،!بحالرقياسلةوآ،والكنيسة،والقمر،والصخرة،فالضوء

برالعن.رؤيخهيمكنممدلولمنهاكلصةكللارتباطصىور

حهذاالكلصة"رالعرالبلاغةاطهـجامنا!لتأخرينبعضا!اسهشخدموقد

وضعوهاقصنوذلك.المصطلحطاختأخذأندونلكن-ا!وم

كتابهفئاضنوخىاعننقلالىالتلخيصشروحف2نؤ!أ."الم!2ت"عقابل

ؤيهمنلابدبالمعنىوالصوكأةةبالصالمعنى4تشبب":!!بالقوالأقصى9

استعمالاعندهنلتممىالقامرء"!الهلافيكنشيخإلىذهبنافإذا.")2(تحوز

وفعلىمئا،حالتصوبرمادتهامناستقلماأو،الكلمةلتلثاصمالإحيا

يتجاوزنراهإننابل،شىءعلىنعثرلافإننا"التمثيل"مصطلحفئصضحما

يبد!طالمعقولةوالمحاقالمجرداتعلىيطدقهاوند؟لمهةالعادىالأسةممالهذا

بأفوص.فالذىالؤعلذي!عرضحىينالاستعارةءنحديثهئنايافىذالث

الصورامنمأخوذآالشبهيكونأن"بقولهوحدهةمنهاالخمالصلىالصهيم

41قوفئالحقعنامماشفةا!الحجةللصيانالنرراستعارةفئكا"!قلية

قولهفىلدبنالصراطواسضمار!،"معهأنزلالذىالنورواتبعوا:تعالى

أوبعدص!حقيمصراطإلمالتهدىإنلثو"ت"المستصمالصراطاهدنا":تعالم!

:يةولوالبيانالنوهـللحجةاستعا!ةأسامطعلىتمالذىالتشابهيشرحأن

،وغريزةطببعةولاعلى،جفسءلمامنهتحصللستلض؟ت!لموهذاكا..."

وقد")3(عقليةصورةهـووإنما،الخلقةفئتدخلوصورةهيئةءلىولا

إلى"الإعجازدلائل"كثابهمنالأخيرةالصفحاتإحدىفئالقاهرصدنبه

يعزز،اؤالرف،اضنبيهاهذاأنب!يد.الصورةم!ىفىالتحاوزهذا

)1(انظر:

0أ/ء.+،كم!!ح!"ولوللا!ك!كههذحكه،35!3!؟15لاع+3ول3ز!،(34

ا،!،8أأ+؟أ.!.76

.312ص3بالتلخ!صضروح)3(-

.64-صر،لبلا،غةاراسأ)3(
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إنماأالصورة"ؤولناأنواعلم":ياقولىؤ"وتويؤكدهاال!ىابفةآ(ررلالة

البإ"ونةفلمارأينا،نابأبصارنراهالذىعلىكابعقونعلمهلماوقياسكأيل!و

،إزسانمنإنسانبنةممان6الصورة-.،!ةمنتحصونالأفيش2حاديين

صورةوت!ونلاهذاصىورةفىز؟ونوصيةفى!ى،ةرء!منوفرس

خاتمءنخاتملي!رذكان:اا!!!ت؟كات(فىاالأ.شوكذللىدكار.،.ذاك

هذ!ف4وبيماتا)بيتنأحدفئالم!ىويهتو-دنا-نم،رذلكسوارهـنوسواز

نح!دتىلضلجئآبالصورةذلكعناهبارةاءسةفيو،ذكؤآصورظء!رصورة

ةولوي!فينالعلماءكلامفئررمشصهورميء!ء،لمورلمنثرفين!ردابتا-أناه

.")1(التصويرءنوض!ربصناعةالشعر:إنما:الجا-ظ

يرىالتم!والاتجاهصحابأعةنزنتكاةللصورالترص!يهكمالمعنىاإطاروفئ

المجسمةرالصورتعبيرعندهمفالشعر،الشعرفىلا"39شأه581،المادأو8ث8!!أكه

تبدولاهذااصور!اأنالحقلكن،يعابونهاالتىوالموضوعاتالأشياء

)ماطفةباتذ!نماإو!9حهلم53ا!ز08"حاول!3ء3"!3ولامدجاامصورتمثيلا

هذاشعراءأحد-ء!3ءل!وللهاه!4إزراباونديقولواذا،معاوالفكر

!ركباتقدمالتى"هىإ:!االشعريةالصورةعن-له3يئوالمنظرالاتجاه

لحظةفئالمركبهذامث!لتقديموإن...الزمنمنطظةفىوعقلياعاطفيا

للمرءخيروإنه...المفاجىءبالتحررالإحساسيعطىالذئهوواحدة

")2(وهوغزيرةوافرةأممالاينتجأنمنحياتهفىواحدةصورةيقدمأن

يعنيه،الذىالنوعمنصورةتتضمنلاالتىالأممالتلثبالطهخيفصد

كسل،مجردةألفاظفىالعامجرالنص"بأنإيمانهذلكإلىدافعهوقدكان

الأصيان"نكأيرفئأ؟4على.")3(إبداعاأوفناوليسحدليثءردإف

.445صالإعجازدلائل)1(

!8ول8؟3ع4*5ل!5داولأ5،3".!ع01"!.75.(2)

هحمدالدكتورتربمةوف!ذؤثهنفهمهكيفالشعر:درواليزابيث)3(

.801ص،6191بيروت،الشوشبراهيم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-156-

يففمكنونهولادلالتهيمةحلارمزإلىالتجسيميةالث!عهـريةالصورةقترول

،بالغموضإحساسنفوسنافوضوحهافيصحبالأولىلوهلةطمتلق

الصفحاتفىسنعالجهاا)فالرمزيةالصورةعنبالحدثذلكويرتبط

القادم!.

الدلالةو!ذه،السابقةالدلالةمندائرةأو!خللم!ورةأخر!دلالةثمة

العقلاستصضارنهاأفىوتتصل،الجمالوءلمماءالنفسعلماء)دىمستضدمة

ليسو،باطواسإدراكهسبقلماأ!أولء*4039ء3أحلماولههالعقلىالتولي!أو

الحواسمدركاتفتدخلولهـش81مرئياالمدركذلكيكونأنبالضرورة

وهذا،والملموساتوالمذوتاتوالمشصوماتالمسموعاتمنالأخرى

البشربيناختلافمجال(1)!ورة)الحسيةالتوليد-للمدركاتأوالاستحضار

منهمكلحمهامرالتىالحسيةالأشياءحالتجاربأنواعفىلاختلافهمتبعا

وهو،الدالالرمزحضورعنديستثارالذىالنف!ىرصيدهمخهايتألفوأ)ى

نألناينبغىإنه"فقالذل!ليشاردزإلىأفاروقد.التعبرأوالكلمة

ا)ىالصورأنماطفئبينهمفيمانحتلفونلاالأفرادأنتامبوضوحندرك

الصورطهيعةفىذلكمنأكزيختلفونهموإنما،فحسبيشتضدمونها

،صورةكلأنالنقادبعضرأىوفى.لم)1(يرولدونهاالتىالخاص4الجزئية

فهال!لىأثرمنتخلولاالعقلأوالعاطفةتمحضاالصورأكئر-ى

ال!ث!ا!ر:ضولى

انمقضىءالمضىاليوم،الطيبةمميدق،ازخ!ى

الظلام!لىمقبلونومخن

كينصورةتقدملاأنهاوح،ذروتهافيهاالعاطفةتبلغشديدة!يحةيعد

.البصر)2(بلغةنتحدثنهافي

مصطفيالدكتورترجمةالأدبىالنقدمب!ادىء:ريتضاردز.ا10)1(

.7591ص6391،والترحمهللتاليفالعاهةالمحريةالمويسمة،ب!ى

لأ!!كث!!ا)95ءذ+أ،ءه!ح"!+أ،حلأ(هول04،ولهـ891).10.!(2)
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إلمشبيهاأو-المجاز)1(علىورودهايقتصرلاللصورةالمعنىوبهذا

يىالشاعرا!!قولمثلالنأخذ.الحقيفةبأساوبأيضاتأقبل--وألاستعارة

عنه:بعيداارتحلتالتىحبيهته.فى

.الحريرىثوبهاحفه!تتوقفلقد

.المركل،-ىالممرعلماالة"ارونما

هادشةباردةالفارغةغرف!تها

.الأبررابعلىتراكتالمتساؤطةوالأوراق

.ا،و-خقلبىأهدىأنأستط!عءيفآهـ!

الجصيلة.ا)ص"دةتاكإلىأحن!أنا

لىتلمهصورا-ر!ملكهاالحةيقةقييلمنالأولىالأربعةالأسطرفلغة

بالامس،يدكوما،والعينيدركماتثيرفهىبمالمحتلفةالحسءالاتمنعددا

للأوراقكانإذابالثميدركومابل،(البرودةبالإحسايه!)يدرك-وما

اعشياءابغيابتوحىجميعاالصورهوهأ.الميتةالأوراقرائحة.المتساقطة

ءلىيةىآرورا،رالممرغلىالغباريدهـتزا،هـ.وبمودكهرىيرالحربالؤ!هـف

جم!تمكانالذىالإنسانذلكلايوجدأنهأوفوقهقمصرتعدلمالأرجلأن

فيهايبثكانممنخلوهاعلىدليلاكرفةاوبرودة،نظافتهعلىويحرصبه

أهـأورهىالأبوابعلىكتاترالتىالمتساقطةاقا،وروتلك،لحياةا.فىفء

)1(.الماضيةالسنة

لما!8،!لأأ"!8ء!ةلا!3!أأول!80؟3يم،95حءه3ولالمجازيشمل)1(

،كاح!ول304حول:ياثىمايشملكما9!!اء*ول70لاستعارةوا85*ه!اشإلمفشبيه

علىالشىءاطلاقبمعنىلا+ك!وله"حولوالعكسأوالكلباسمالجزءتسمية9ىخ

وأ،الم!كةو1الملكعلى،التاج"اطلأقفىكماالارتباطهننوعابهيرتبط!ا

المرسلالمجازصورهنصورةوكلاهما.مؤلفاثهعلىالشخصاسمإ!ق

العربيلأ.البلاغةض

الخضراءسلمى)ترجمةوالتجربةالشعر:هكليشأ"رشيبالمدانظر)3!

.58،95ص(6391بيروت،الجيوممى
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!كنولا":رجالىعزاللهؤولىالحقيقةبأساوبالتصويرأمثلةومن

مهطعن-.الأبصارايه2تشخحي!ليوميؤخرهمإنماالظالمونيعملغافلامماالله

ألي!ىإرؤث-وءر"هواء3أفئدوطرفهـ3ا-سمإلايرتدرءوء3مقنعى

الأجولوتللغو-"ىبرشصوةا)"اذ؟الآيةفحؤيةجةصهافأومنهتلاومالمينالظا

منهضوحةفأبحىارهبم،احو*اذداثفلين3صاؤرادءلمالي-يطرلمذىوالاستسلام

)مح!وهـةقي--إإسعيونافهخخءوس!الرةحر،؟اظطايسرعونوهم،فتطرلا

وقا-،استجا-اءوفضرفىينتظر4!مةقىأبفا!هسقلبهاظوفملأالذئقبالمز

أمانا.أوأء1،خه2ك!ديىأوبهيتعاقأنمم!نيغىءأىءتقلبهةرع.

3صلمات11لىدهجرسواء:واهـ.از4الحقهةحا)!ىفىالصوقالتشكيليمثلو

سمرفىض!ارهلهاعنكلسا(ضعر/:فئالهيت"فمولى%وبأسرهكهبا!.رأ:نغم

صمتوىقالقرآالت!"يربلغقدو.لهاالتأزجرعواملوخاقوإبرازهاةالصوت

!سجرأوبدلالتها:الحسيةةالمإسا(صورةفيهفزى،المجالهشافىيا-أوفى

الأمر،اقتفئإذاكلهالسياق)فتآإليههامامضص(مكلآبهماأوأ!كواتها

التشكيلأثرعنا!عتابهـذامنالأولاإبحثفىالحديثأسلفناوقد

نهاركلمكفرواوالذين":تعالىقولهمن"يحطرخون"كلمةفئالصوقى

كلىنجزكذلل!عذاحها+نع!سمصؤفيفولافيمو-واعليهميقضىلاجهنم

ال!غاهـيلقاهسوفلمااطيةالصورةتقديمفى،فيهايصهطرخونوهمكةور.

-؟غاجظةخشنةبأصواتالجا:4ويدفم!إلىالصياحالقيامةيومبالنارعذابمن

ىكأاللهقبلمناستجابةأوصدىلهايكونأندونحناجرهمبهاب-ممتظ

تجسيدفىأثرمن"اثاقلتم"كلمةفىالأصواتسلحرمابيناوكذلاث.وجل

-والالتصاقاسمقوطاإلىالنازعة،اخهوضاعنالعازفةالمتبلدةالمضثاقلبنكةحر

قومياقال":السلامعليهنوحلسانعلىوجلعزاللهقولوفى.بالأرض

عليكمفعميتعندهمنرحمةوآتاقربىمنببنةعلىكنتإنأرأيتم

-تقدمأأنلزء*وها9كلمةأننحس"كارهونلهاوأنتمأنلزءكوها

عدهـعلىباشمالهاوذلك،الإكراهلمعنىيةقوصورة-الصوقبتشكيا!ا

-والا+شلافالر!ابعدميشعربما،انسيابغرمافئالنطقفىالىالضممائوتنومن
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الذقو(!ونقرأ.يكرهونبازا?اا)ممار.هينعلىي!يظرالثمهوهـالذىهـو!

ارتسمتثقدالبطئةصورةأنفنهرى"8ثليبطلمنم!ممموإن":عز!-!!

يت!ثر)ي!اداللسانإنو.خاصة"ل!.طق"-رسفىو،علمهاةالعبار!--ري

)1(.نهايتهاإلىءببطيصلصى،فيه!ايتخبطهوحو

فئوالمجازليروالتصو"والحقيةإرالتصوزيتراوالأ-مانكلن!ث!رحأو

القشيرىاللهعبدبنالص!ةفهذا!ومتعددةذلاثكئيرةنماذجو؟إوا-داالنص

فيئسيتملماجالز؟هذا)كن،كل:ساواجاشافئويرءب4صابنة!بكان

؟وازعأنبيد،ممه4ابضحؤيهيعيضلىكاخااذىاالحىعنوارتحلالصمة

-بئجرتوقد،هواهموطنإلىزردهأنلتوحىاشإبتةشاوالهوىالحب

:الأليياتبهذدالعاطة"4ةادهذهأثناءفىالشاءرة.تفسه

باعدتنفسكويارالىحتنت

طائعاالأءرتأقأنة!احسن

-ياتواصاللذينألاياخلبلى

بالحىحلومننيدأدعاو.قفا

بيمات!حالقدا)إثسأتترلماو

وجدتتىحتىاطىنحوتلانت

تهاجرزظمااليسرىءينىليممت

أنثنىثم(لحمىأيام:أذحر

واصحبررلح!ىاءشياتفلب!.ت

معأوشعباكاراه.نمزارك

ألس"االصبابةداءكطأنوتجزخ

وأ!ماأولخأنإلابلوى

تودعاأنءة-دنالنجدوقك

عانزءلمضااثوقاةناتو-ا)ت

أخدعاوليأالإصغاءءل!جعتو

أسبلتامعآالحلمبعد"لابعن

تصدعاأنخشية!نكيدىعلى

/2)معا.بىعينياشاضلاحنوعايك

.76صالقرأنفىالفنيالتصوير:قطبسيدانظر)1(

الثالثسالقسم،للموزوقىالحماسةديوان!ثرحفىالأبيات)2(

الآغاتىفىجاءتوقدهارونالسلاآوعبدامينأحمدالأستاذيننشر1215

الد!ليب.ف!ب!نهااخملافهعا19-091صأبوالأمالى،127ص5ب

عرقض:الأخدع،العنقصفحة:الليت،المنطقةفىإجبلاسم؟والبشر

الرقبة.باطن
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+"خليل))أمثالعايهاتدلالأوياتهذهفئةحةجمراطقيقيةالحسيةفالصور

عينىبركت1،"الإصغاءمن"وجعت،"الحىنحونلفت"و"1البشر"و

قولهفىمجازيةصورةجانبهاوإلمط،الخلاكهدىعلىأنةى"،"ايسر!ا

ذالثنماذجو./ن."ا-وقابناتجا)ت"تولهو،"أسهعآالصبابةداعى!

:"4المديةشأنا"تهفىة!-فىى-جازالمعطىعبدأ-!دالشاءرقولأيفهآ

نأأذا5

مديةىهذهو

الليلانتصافعند

تلوالجدران،الميدانرحابة

تلوراءتختفىثمتص!ن

الدروبفىضاءتثم،تدارالريحفىوريقة

يذوبظل

ظل؟ند

لءفضولىمصباحوعين

مررتلماشاعهعلىدست

حزينبمق!حوجداقوجاش

سكت.ئمبدأته

أنت؟من..ياأنتمن-

حكابتىلايعىالغبىا!ارس

اليومطردتلقد

غرفتىمن
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ال!مثا-ونضاثعأرصرت

أناهذا

يفتىملىهذهو

!با!وأحاسيسهالشاعرمشاعرعنئغالقصيدةهذهفىالمئلاحقةفالصرر

بفقدانالإجساسووالضياعلأكربة!شاعروهى،جنباتهاببنيعيشاىاالمدينة

ة!ن،والمجازالحقيقةمابينالصورهذه-وزعتوةد،يةا"ووازطماسالذات

أنالجدر1وا(الميدانرحابةو"بر(ىمديةهذه"و"أناهذا"اسحقيقيةاالصور

الظلصورةالصووهذهوبجانب.يحارافقدارتالنىوالورقي!،"نل

عاتاكلأظومملنجضولفىالشاعويتهخالذى"احالمصع!تةصورو!بيذوالذى

ابراث.قبيلمن

كبيرأ"اهتماما"الشعر-ةالصورة"اؤهارشعرالرومانتيكيةنقادأولىوقد

ذاثمافىالقصيدةوأن،القصيدةلبالصروةبأنالقائلةالفكرةتكتسبولم

والاشمار-الذلوعئيةالجزالصررمنء!وعةمنلفةمؤكليةةء"ورتكونقد

عليهاأضفىالشعروفن.الصورةبينالرومانتهكبينوربط.(مأيدعلىإلا

لضحققيكفىلاثمومن،مورالمفوالعاطفةفيضعند!مالمثعرلأن"خاصهس!4

ا!لمةنكونأن-لوس.دى.يقول-كاعندمالص!عريةالصورة

كاثير2الاعلاناتوكانجاالصحفىلأن،حسيةبصفةمرتبطةالعبارةأو

منلخلوهاشعربةصورانعدلالكنها،المعنىبهذاحسيةصورايخلقانما

الصورم!؟إن":الصددهذافىدجكوايرفالوفد.والإحساسالعاطفة

الأصليةا!بفريةعلىفىلاثل!حولاذاتهافىاكاعرقيزلاجميلةتكن

مقالقوىالثم!ورذلكيههثهماأوقرىشهورمنعليهايسيطربقدرماإلا

.(1)بطةأمترأفكارأورصو

.مم!3!!،،ك!ءلأ055ا."ف.ه.هـأ19(
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الحديثالنقديعتدلايةالثمرللصورةمانتيكىالروالمفهوموبتأثيرهذا

جوهرهاإلىالنفاذدونالأشياءبينالح!ىالتشابهمجردعلىالقائمةيألصور

لملمسكالحسيةصرالعناائزوساللأشكااونلألواانتكاإذاو.قهاأممافىالئغلغلكل

نأينبغىلهااستخدامهمف!نالشعراءألبابعلىتستروذوالرائحةبرالمطم

عندهم،الثمعوربهاتفجرالتىةالصوربنفسلمتلقىاعندالشعورإثارةمبعثهمكون

،الأشياءلبابإلم!با)نفاذإلايكونلاوذلك،الأقلعلى،منها،أوقريبأ

منأواثلمنالعقادعباسالأستاذوقدكان،ظواهر!اعندالوقوفدون

منكدككانوإذا...":قالإذالحديثالعربىنقدنافىذلكإلىأشار

فىمثلهحمراءأشياءأوشيئينتذكرثم،أحمرشيئآنذكرأنالتشبيه

شىءبدلحهراءأشياءأوخمسة+4أرليذكرتأفي/علىزدتفما،إلاحمرار

واضحةصىورةوفكرهسامعكوجدانفىتطثغأنالتثجيهو)كن،واحد

ءسوسةوالأإو)نالأشكالسملريهالتثبعبتااو!ا،كنفسهذاتفىانطغمما

نفسمنوالألوانالأشكالبهذهالشعورلنقلابتدعوانما،تراهاكابذاتها

صهيمإلىنفاذهو،مداهتساعاو،وعمقه،تيقظهوالش!روبقوة.نصلىإلى

،مؤثرامطرباكلامهكانهلغيرلاولهذا،اهسوعلىالثاعرممتاز،الأشياء

تزيدكماحياةالحياةيزيدلأنه،واستيعابهيمماعهإلىتواقةالنفوسوكانت

.نورأ)1(1النورالمرآة

استحسنواالذينال!داىالبلاغيينميهبمعالمحدثينادالن!منهجيخهلف!ذللقو

الطرفينبينماوبباءدهـال!رابةءفاو-ملو،التصوليرمنبالكلسهذا

علىالعثورمجردعندهمفالم!م،بيانهس!ق!وماعلى-سمالظالاستلهذاسببا

كلإصورةاهذهخوأما،حجمهو،)ونهأو،ش!لمهفئءللثىبعهدضبيه

الاعةبار.فىفليصرالوجدانفأهاتأثيروم!ى!ل!س

ادكتوراحاولالشعريةلصو!ةالحديثةالصكألىلةذالرؤاكاتامنوأنطاكه!ا

.01/61يوانلدا(1)
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بهاويقصد-إصورةامحالفىالمحربىترأثنايقيمأنأسماعيلالدينحمكز

اكحرفىا!ورةاأنإلىفذهب،ونقداشعرا--فق!والاستعارةالثبيه

الحسية،عةتاشهـبالنز-كانتوالبلاغىا(نقدىالانوقوكذلك--القديرم

،تموبرهفىوالجمالفهم!حسيةنزعةينزعكانوالناقدالثفاعركلنككل

يوافق!ا)1(،وماحاسةكل،الحواسعنهترضىفيماعصدهالجمالفكان

النقادأعجبالذىالهلالوصهففىالممتزا!نيقوللذلكمثالاوبضرب

قوله:وهوتدضا

عنبرمنحمولةأثقلتهقدفضةمنكزورقإليهبرانظر

ولونه،الزرقاءالسماءصىفحةعلىالمنحنىشكلهفى،الم!ل"لضفقد

،سوداءبقعة-إ)ليهللنالاظريتراءىمابحسب-تتوسطهالذىا،فيبيض

العنبر؟منحصولةأئقلتهوقدالماءفئيسبحالفضةمنمصنوعزورق!يئة

منالنظرباعتبارأيضآالحجموربما،واللونالشكلعلىقائمهنافالدسابه

أخرىصفاتالصفةهذهإلمطالدينعزالدكتور.وبضيفبعيدةمسافات

البي!هذامنيسهخلصهاوهو،كاتتصفالقديمهالشعريةالصورةأنيرى

بالحرفيةويعنى،والجصود،والش!طية،ةيةاطرهىالصفاتوهذه،أيضآ

له؟الموازيةبالصورةللشىءيأقأنفى4هيكل/الشاعريصرفأن"

فىيبهدأناستطاع1حيين،المعتزابنفعلإكاوكليأئيأ3جز"حهالمتطابقة

جماني،فىورض!فراحالحس!عالمفىلهالموازىالشىءللهـلاللصويره

والزوايا"الأضلاعم!اويا9المةالمضاصانيتطابقكا:تا.أتطابقأإبقانيتحإهمافإذا

علىوقيامهاالشعورىللتأثيرالقد!ةيهالشعراصصورةفقدانبالشكليةويقم!د

هناكفليس،لهذامثالالسابقالجتو-ا،فحسبالشكليةالمحاكاهعنصر

معاقالنفسفىيثبرالهلالإن9،والهلالالزورقبنننفسىارتهاطأى

معاقفهاودثير،تحبو-التىالطفولةمشاعرفج!ايثير،لهاحصسلاو"شاعر

-ألا.أص5891.(المثانيةط،العربىالفكردار)وفنونهالأدب)1(
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ميهايئيروقدالحياةبتجددالش!ورفي!هايثير،وضىءبساممسنفبلفىيلأمل

منكانالىالصورةإلىانتقلتفإذا.أشبهوما،بالضعةلأحساس

بيزدتجدلموتحددهالمشاعرهذهمنواحدأنفوسناقستقربأخمهاالمفروض

نتذكرحينونجاصة،علافةالمشاءرنلكمنشعوروأى،الصورةهذه

يساوىشىءأقربلأنهإلاالصورةفىالشاعربهيأتلمالذىث!العنبر"

والذى،الهىالونمنبقربال!ى"ءالمصىأالسوادمنطقةحسيا!يواز!

المطابقةهذهوراءالقديمالشاعراندفاعإنبلفي")1(الهلالمنحنىفى!ع

متعارضة،مشاءراثاوةإلىأحيافابدفعهكانالصورةطرفىببنثشكلية

حزبنةباكيةفناةيصورأنفيهالشاعرأرادالدىالبيثذلكقكا

:ففالنادمة

بالبردالعنابعلىوعضت،ورداوسقت،نرجسمنلؤلؤفأمطرت

،دبالوروالخد،بالنرجسوالعين،باللؤلؤالمتساقطالدءصهورفقد

حبيبات)بالبردالبيضاءوالأسنان،بالعنابالخضوبةالأصاخ!أطراف

الطرفننبينالمشابهةتقملمالصورأو،الاستعاراتهذهفكل،(العلج

الصورهذهأنإلىالشاعريفطنأندونالخارجىا)شكلأساسعلىإلايخها

البكاءمنظريثيرهماءتتناقضوأحماسيسمشاعرالملتقىنفسفىس!ر

رالعنابوالوردوالنرجسوا!ؤلؤفالمطر،تصويرهاستهدفالذىءالندم

61أدثكونأنيمكنلا-الصورةمنهاتكونتالتىالعناصرجميعأ!هى-

،والاردياحا)لميهجةممشاعرالنفسفىثثيرلعلهابل،والندمالحزنصثماعرلنقل

بهاتتصفالتىالصفاتمنالأخيرةالصفةأما:)2(المضادةالمشاعرأى

ادطمد!كانتعناصرهاأنبمعنى،الجمودفهىالقديمةالشعربةثصورة

.حركبة)2!أوعضويةخاصةأيةيخهاءليس

.\لأ8صوفنونهالأدب"!(

.911صالسابق)3(

.012صيالصابق31،
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التمثطيهمنكلاأنفىعزالدينالدكتورإليهذهبماعلىموافقتناوء

ومما،ذكرهاالتىبالصفاتيتصفأورده!االذبنالببتينفىوالاستعارة

8الصورعلىمممالحىفإن-والجمود،والعكلية،والحرفية،ا-لسبة

نموذحخلالمنيتمألاينبغىواكبهاالذىالنقدىوالذوق،القدء4بةالشعر

كال!بهقالالذىا)نحوهذاعلىالحكمتعهيملأن،فيوذجىينأوواحد

وللدراسأت،ناحيةمنالقداىلشعراءالاستقراءمنبنوعأ+!يامامنهبتطلب

يركفيهوكان،أخرىناحيةمنالش!رهذاتناو)تالتئوالنقديةالبلاغبة

الجماليةالةنيةيرالمعاليفىفقطالقاهريلىالإمامقالهمايقرأأنالصددهذافى

.والاستعار.ةالتشبيهب!!اللحكمأساسآأتامهاالتى

فىوالأيسشعاراتالتشببهاتمننماذجاستحسنقدالفاهـرعىدإنحقأ

الغ،...والحرفيةالحسية-يثمن،السابةيناذوذص!نتمائلا!عر

بأعلاآوانخفاضهارتفاعهفى"الأحمرالشقيقر"المسىاورداكتشبيه

بمداهنجسالةرزهرةوكتشهول،زبرجذمنرماحعلىالمنثورالياةوت

بأوائلالأخضرعودهاعلىالبنفسجزهرةوتشبيه،ءتحيقمندرحشوها

بالمصحفوانطفائهوميضهفىالبرقوتشبيه،الكبريتأطراففىالنار

،الاستحسانهأ!افىزظرهوج!ةلهؤ؟انتبمإلخ...،انطباقهانفتاحهفى

شاكلتهاعلىكانوما،اذاذجهذهلكن،أنمآ0إ"اهفكلالذىالنحوعلى

تقويمفىالفنىذوقهإ)يهانتهىماخلاص!ةتمثللا،المريحاللشبيهمن

اسنجادهاالتىالألوان!نفقطواحدلونهىوإنما،والاستعارةالنشبعه

بينالتشابهيقوألاآخرلوناللونهذاجانبإلىوهـتاك،واستحسغا

جوهرإلىالنفاذأساسعلىوإنما،السابقةالصفاتأسالكللىعلىا!رفين

اقثيل.تكا،هـحقائقهاالأشمياء

كلفىكلميبةإلجستنفسهالحسىال!شبيهعلىالم!ورالقائمةأنعلى

تكودةإنهاةالطرفينبنالمثارا!شعوراوحدةفيهاتوافرءىإنهبلحال

أمثلةومن-./ء!االانتقاءأ!أو،فيهايشدح4وبملا-يا-ةاه"4رصوهـأ

:-ئمارترل!ك
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كوكبه-ثاوىليلأسيافناور،وسنافوقإن!حامثاركأن

النفسىقابالاض!طروافزعانثيرالمتهايهونجومهالمظلمالليلصورةفإن

ا،مركة!فئبالسيوفالالتحامصىورةهتثيرالذىالشرورففسوهر

:لموبالمصتصويرفىالروممطابنولكذلك

حبلىلهأتيححبلانقةىماإذايبوعهحبلاالجوفىلهكأن

رحكلهيحطلارحيلىوداعمودعاالرياحأنفاسيعانق

العناصركافةام!8"فائهو،فالوص!فىالروىابناستقصاءمنالرغمفعلى

الشعورفإن،بالشكليةيوهمنحوعلىالخارج"نالطرفانعلجهايبدوالتى

زراماحبتراوبالنفسث/المطلوبسظريثيرهالذىوالإشفاقيالرثاء

وهضظر،!لمهيئحمىأندونالجوفىحبلايسليقيمنمنظربهمثةالذىالشعور

بلىلاراحلدائمآلأنه،وداعلهيهرغأندونمودعاالرياحيعانقمن

.حالالئرعصا

إطلاة،\قهوالمعاصرالنفدفىشيوعاالشعريةالصورةدلالاتأكثرأما

بينالفنيةالطبيهةقالكبرالفارقملاحظة!لكنوالاستعارةالتشبيهعلى

الحديثالمفهومظلفىوبيخهما،القديمالمفهومظلفىوالاستعارةالنشبية

التشبيهمندمملاقديمةاالبلاءيةارؤيةاأنسبقممالنات!ينفقد،والمعاصر

بننالعلاقاتومنطقية،الوضوحعلىبالحرصتتسمكانتبرالاستحارة

الخروجوعدم،الاستعارةأوالتشبيهبطريقسواءبينهاالربطيتمالتىلأشياء

عقدفىالقا!رعهداشترطهفيماجلياذلكيبدو.المألوفالسننعلىذلكقى

علالةبيخهاتكونأنمنالجنسفىالمتباعدةافىسوسةالأشياءبينملشبيه

منالاستعارةفىبعامةالقداىوالنقادالبلاغيوذإليهأشاروفما،!يحة

بالاستعارةأسموهعماوحديغم،لهوالمستعارمنهالمستعاربنوالملاءمةكعناسب

القبيحة.أوالسيئة

النشبيهةءالصورةطرقبينالتقليديةالعلاقةهذهالآناهتزتوقد

ب!-وتأئرعنهاتفرعوماالرمزيةظهـورمنذوذلك،حادبشكلوالاستعارية
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يكالهوالأمرالإنبليزينبرالنصوشعرفىيبدوعلىنحوما،يةش!راتجاهاتمن

المعاصر..العربىشعرناوالغالبةالموجةيمثلالشعرمقالضربهذاأصبحكا

--يليكوينيهريقولأمىبمحت-كاأخهايةالرمزالصورةبهمائتمكيزوأهم

53+ء"والمستعارأطحع!3حالهالمستعاربينالعلاتةوأن،.!ولوله،"شيئأ"

الموقف،عنمنفصلالرمزيةقالتعبيرأنيليكوويض"ف.معكوسةغدت

اعتداد.،ولاالشأنضئيلةالقيمةهينة،والمجتهحوالناريخ،والمكانفالزمان

يومأغالباماأويمثلالذى،فهوبرجسون3قصدالذىلمعنىبالباطنىبالعالمإلا

ف!نه-النحاةأسا،وباسقعملناوإذا.اظيءالشخمىأوالشىءبذلكايهإ

-.48!39)1(ح"،!أمسندايصبحفيها3أطدا،س!إليها،سندبأنالقوليمكن

الأطسجمىتلكإلا)؟سويليل!ايهإأشارالذىالصاطىبرجسونوعالم

كا،،تحديدهاالعاديةاللغةعلىيستع!ىوالتىاللاشعورفىالغائمةالدقيقة

،124ءبالإإلاعنهاالتعبيرإلىسبيلمنوليسمباشرأ،وصفاوصفها؟كنلا

ينتكوسبيلوفى.4الغامضالرموزلباسظالقارىءعةلفى.خلق!اباعادةذلكو

ويحلالختلفةالحسىالإدراكبالاتبر!ن!ائمةالحواجززنهارالصورةهذه

الحواس،تراسليسمئأوما،والتوافقالتجاوب،بينهاالاختلافءل

الحواسمجالاتبأحد4الخاصصىافالأواستعارةبمعنىس!03!+380وله4ءحولع

فصزوأو،،-وم!اتاأوتلمسموعافاصابأوئياتلمراففتوص،خرآ!ال

ثمومن،الذوقأوساللهأوالبصر"طياتبهفتوصىبماالسهحمعطيات

هذءأمثالفنقرأ،قبلءنلهات!نلماللغةداتمفربينجديدةلخلاقاثتخلق

"،الدافىءاللون"،"القصرىالعطر"،"الناعمالضوء":التعبرات

رموزأص!!!افئاللغةأن"علىالحواسبينالتراسلهذاوبى.وهكذا

اوالأصواتالأ)وانو،ةخاص!وءواطفمعاقالنفس!فىلتثيرعليهااعىطلح

3ء!،جم!08"!.حمأولهول!3كلعث!!احكخاعءس!5130حه؟38ح*85(ولول!ةول(1)

-،71!)".ة101،.ك!،
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يساعدبعضإلىبعض!هاصفاتهافنقلواحدوجداقع!المنتنهمثوأسضور

بوصولهاالتعبرأداةت!لونجذا.هـوئاهوأوقريربكماالنةسىالأثرنقلعلى

أمثالأبو)وجماعةشعرفىلذلاثكأاذتنجا-!)1(عالدقيقةالأ-اسايسانقلور

ومحمود،!الهصسالمعطىعهدء!ا-و،ناجىوإبراهيم،طهمحمودكل

:ؤ!اثدهإحدىفئالهمشرىقولأروئلنهومن،هموغير)حماعيلحسن

مسهحوكأعالمأةقفئطافذهبىمفورحلمأزت

*هـالبثالضياءمنبجناحروحىساهبءلىيعتجلى

الذهول!صودفىالروحفاوحشفقمجنحعطرأنت

مجهولشاطىء4ثهورزمن*لضذا.طهالخيالفىفدسرى

اظيالم!ىلصسالصحت.غمررباةفىم!شوش!كوخأنت

الجمالهذافجرىترعىةيهنشوىالكليةروحىنعست

مقربأنهءثالحيووصف،الشفقلونالعطرعلىالشاعرأسهخفقد

اسلالنرءلىنقومبصورةعنهفحبرالباطنىبإ-ساسهالإباءإلىيهدفكانإذ

كذالثطامينباثفىهـكا)ذ!اشةقاوبننبالض،ميدركالذىالعطوبين

يدلالذىبالبباضالصهتبوصفأخرىمرةالإحساسهذائرجم

القمر.عليه

زصمكيلضروبمنضرباإلاليس!الواخفىالحواسرتراسلأنعلى

الواقعىالمنطقتحللو!ىةلهاالأساسبةالسمةءتيندرجبةالرمزإ!ورة

منتبدأأنهابمعنى،وبليكيقولكما"شىء"الرمزيةفالصورة،للأشباء

التهرة)الحديثاي!بيالنقد:هدلعنيمبممصدالدكتور)1(

.483ص(2،691
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لثوض-هوفقاإتتثم!لالشاعرذاتإلىترتد)ممنها،منهوتستمدداخ

لايلتزمالثكيلهذاوفى،الصسيحالتعبيرعلىالعصيةنة-4وخفاياالباطن

هسعنايم!*!/!والتةإصطحااوااهذاتتفتهإلىول!أبرلالأهـ!اهخ!بواال!ثاعر

مغايرةىأخركيبةتررةالصيفيهتبدونحوءلىبنهادةجدعلاقات-ونسج

أصلها!سبواقعية"إذنبةالرمزفالصورة،بالغموضومدثرةلواةح

فىتنتمىعقفيةتركيبةوهىالفنىوتشكلهاعلاقا!افىواقعيةغيركللكنها

لنايبدوثمومن،المادةعالمإلىاننماغامنأكثرالفكرةعالمإلىجوهرها

الواقعيةوبالأشياءاطبيعةباصورهفىيعبثاشاعراأنالأ-يانءنكثيهرذ

مطابقأالفكرعالميكونأنضسوريأليسإذ،هناكعبثلاأنهو!اخ

تذوقفىالعقلالظرإلىنحتكمأنحينئذالإجحافومن")1(الواؤحلمكاول

شاكربدرقصيدة!نالآقافوذجنقدمأنويمكن)2(الصورهذهمثل

ا!سانجقةاارمزيةاالصورةخصاثص!يوضحلعله"5691عامقرؤيا"السياب

:إسياباقول

ظلال!أ.نحولىجارالأيضعلىيبدوالذىما

الدوالىأعراقيجتث..نجك

ادفينةاتموزأعراققاطعا

حزبنة.أشلاءالقنبوعلى

دمهفسابحطةلرأس

سكينهفى،فيم4الديدانتنقرأمنهد

فه؟فىدممنآهأى

المعاصرالشعوسوالرمزيةالرمز:أحمدفتوحمحمدالدكتور)1(

.341ص(7791القاهرة،)

هرةالقا)المعاصرال!هـبىالشعر:تليلاسمأالدبنعزالدكتورانظر)2(

.164ص!6791
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-،الصورهذهدلالاتعلىحكاتممونأنالمنطقيةالنظرةتستطهخلا

دوالأعراق،المنجلفهناكالواخمنمستمدةصورةكلمفرداتإنحقأ

غرجملتهافىصورةكللكن.إلخ..والديدان،الأاونهد،والقنب

ولكنص،معروفهوكاحصادهزرعأحانيجنثلافالمنبم،واقعية

يوحىوذلك،واذاءاظصبرمزتموزأعراقبلالمطالدوأعراقتث

بطفل.بطهيراخاواومنطق،صهورةمنجزءأيمثلالأموضلى،الحياةبقتل

هذاوق،فيهالديدانتنقرا)ح!د،فهذاذلكيصهتلمالشاءر)كنرصف

-هناكثم،الديدانخواصمنليسالنقرلأذللواخشدليدتجاوزأيضآ

المث!اعر؟عنةيتحدثالذىهذامنفمندرىولسنابمدممنوهىالآهة

يتأوهأنالممكنمن/ي!دولمالحياةدارنقدفالطفلالطفلفمكانإذا

الواقعية-العلاقاتأنبيد.الحياةخلجاتمنخلخةأىعنهتصدرأو

خلالهمنالشاءريبثإلارمزأالصورهذهوليستهنالهالامكان

سحقالذىالإرهابىالحفيوعىالحكمإبانوءىاللافىالكامنةأحاسيسه

والنقابشاعةامنأمماقهفىبستمفهرهبماوالإيحاء،العراقفئالأبرياء

جرائم.منيرزممبماإزاءوالقبح

قصيدت!وهـوبليكوليمالانجليزىالشاعرمنآخرنموذجوهذا

-:.نسابقهالرمزىالأداءكقانغماساأكزنموذجوهسو(كلأ"يضالمر1)وردة1

الوردةأيت!ها"ريضةأنت

المرئيةغيرالخفيةفالدودة

االيلظلامفتزحفالتى

فةالعاصمتعوىحين

مض!ماتإلىتسلتقد

البهيجالقرءزى
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لمظلمفىاصروحبها

حيانكعلقضى

الخير-منأرىجيدبكلامالقصيدةهذهعلىدورأيزانجيثاعلقتوقد

شىءبينبس!يطةمعادلةهناليس":دروتقول.إلم!القارئبنصهتقديمه

نمرواحدآنوفىجملةولكنا،أخلاقىوآخرعاطفىومحنىمحمصرسمادى

شرير،ب!اطفةإحساسايخنايخلقالذىالأمر،الثلاثالمقولاتهذهبةبصخر

ظاهـرماقاقي!ه"لىةوا.!هابساطمندا)رءم4الخيةالألفاخا-هذهوراءعنيص4

ولكن-ودودةوردة-الحديقةفاتآمنفةوآزهرةءنزشحدث

بحت.رمزىالحقيتىالمضمونبأنالأوقا)و!إةمنذيوحىالأسلوبا

دضللااىدرداضلمالإح!هاستصويرهىإنمامااحموحاةدوالدوفالوردة

.4حديذفىبزهرةا"

بهان!لىوإنما،ايإطلاقعلمنطقيآتعبراعنهايعرلاالحالةوهذه

مغزىواحتمالسربالأحااكتنزتالتىأب!جعلةاالألفاظتداخىلخلالمن

علىالداخليةالدراماهذهكنهعنن!شفأنتطاعالمسهمنوليس.مذءح

ا!رابووسيلةالبهجةأووالدودةأوردةابناكضادفإن.التحديدوجه

!وحودةهىكااماطفىواالأخلاقىالنظامفىدةفا!ىروحبوجوداصا!وحى

عاشقإلىترمزالدودةماداتولكن.بديهىتفسيروهذا،الطبيعةفى

كانتمالتىهى-معينةامرأةأو-الأنو.ثةإلىيشيرقدذلكفإنغامضر

باستثناءاقصيدةاقعبارةءلفىتكنالشروروح،المأساةهذهضحية

ا!يجأاالقرمزى"مضجعكعبارةف!الحىالخصب.والإحساسواحدبيت

عواء-،اللبلدودة،مريض:أحلمماتاؤتكنمعاديةقوىبهتحيط

قضى.كلمةوفى،المظلمالخفىحبهاإلىتسلت،العاصفة

--ندرىلا؟الموتأوالذنبأوثجالشهوةهىهل3الدودةهذهه،

اطقيقيةوطبيعتهال!والإبهامالغموضنجوفىيزيدوهذامرئيةغيرإص!ا
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وهناك.اصفالعهكعواءتانلةوهى،فبهتزحفالذىكالليلىومظامة

ا!دنمى-بها"و"مضجعلثإلىتسلأت"قولهفئوالخفيةالخالسةمنشىء

نحافأنبدلويحطمافي-لىيإخ!مالذىاك!رمنبنوعيوحىوهذا!المظلم

وذممنبالحياةيفبضفيهاشىء.كلالقرمزي!ةللبهجةعضالامرضاويه؟ب

")ا!"لهاواحدمعنىعلىيتفقاأنيمكنكنشخصءن.ما

المجهـولةا!نفساآفاقوارتيادهاالنةسيةاساتالدشتقدمفىكانوقد

والجامما،النردىاللاش!ورعالم!وبرودوالهولطا،سدسةوأعماقهـا

فا1،،1ءسينللنهةاد!م!د-الال!ء!!امنين!حتفسيراالأحلاموتفسير

بوحالشعرأنذللث،السابقالنرو-مملىالرمزيةا!عربةالصورةتسهوفي

الحمفىالصورشارالشاعروصىور،صىورهضلالمننفصهبذات!لشاعر

تعبرأالشاعرذاتءنالتع!جمرفىلا،اوعى-ارقابةكلنء"خحررةأءثاأى

نأحينئذالمةوةحومن.ورلىومأشكالفىبتقديم!ارلمكم!و!آصرلمجا

.)2(الحقيقيةورشجاتههوومهءوهوأنتخدعنا

اعرالمفنواللاشعورمنأساسىعطاءالشعريةالصوربأنوال!ول

لهاأضركلماقض-يةيثيرفنالآروصهفهلاإكسانةبروصفهيتولىثلذلكنئيجة

الشعر؟فى38ححوللا"38الإ-خلاءروالصدقعلىالنعرفكيفيةوهى،أههينها

بمعليهايحتالأنلابدالنظرتستافتالتىالةويةا!ىورةاأنشاخهـوفما

بسيطةبلغةيتكلمأنإمااواخافىفالإنسان،صادقةغرت!ونثموءن

أضرىفهـرةهناكلكن.وانطفأتابتذ)تقدات؟-ازيتكلمأوءازبةكير

،الصدقعدمعلىآيةراءدةونةمخزاستجابةتثبرالتىالصورةأنمؤداها

بدقة.عف4التعه!رمنبدلاالإنسانلض!ورمنالفجبالاقترابالرضاوعلى

الأديب،والإنسانبعامةالإ؟ممهإن!إننخلط!ذاأنناالنفادبعضوبرى

.77-76صوتتذوقهنفهمهكيفالشعر)1(
اطرا)2(

+ءولخطء"ءلا41+!+0،3+*33ة،+حع"+53لإ؟هلأ،ح!ء"8إ،ءعولهلأ(ول4كل!ه
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-.الشعريكتببالأ-رىأو،يكتبالذىوالإنسانيتكلمال!ىالإنسانبن

بشكليتساوقانالمبتدلةالشاثعةوالصورةالعاديةالشخصيةفالصراحة

غيرتبدو(الصدق)الكلص"ؤإنا)مئهمرفىللصدقئبالنسبةأما.واضح

ي!ونهـل؟اصادقاالتصيري!ونشىءأىفعن:الغالبفىمعنىذات

أوي!ودأ؟القصيهدةعنهاانبثقتوالنىبالخارجالمفترضةالعاطفيةالحالةعن

القصيدةعنالصادقالتعبير!وأو؟القصيدةفيهااكنبماالتىالحالةعن

من؟يكتبوهـوالمؤ)فعقلقتشكلالذىالل!وىالزكيببمعنى

.القصيدةءنصادقتعبميرالقصيدةأنأىالمرادهـوالأخيرأنالمؤكد

يم!م!ولحأ303،8ءحولحةمم!ء!6!عاهول؟ه،!طكليمهمم

وأنهها-الإشعوراعطاءالشعريةالصورأل!مقولةفىالرأىيكنرم!ما

الرمزيةالسصعريةالصورةدراسةفىالمفيدحقةمنفإنالحلمدكالصور

استا-عاء-أننكرارذلك،طرفيهابننالمتبادلةالنفسيةالعلافاتعنالكشف

ا(ث،عرذاتفأبيغ!امتثابكةءلاقاتبوبموديثصىللآضرالطرفينكلا

المبدعة

ثايدخخحلرأمزلةاالرمزرةالشعربةالصورةتش!يىفىنرىأنابيد

علمامب!الفهمعلىمستعصيةنصبححتىوالإبهامالغموضمجاهلإلىأحيانأ

بينمايرب!الذىالشعورىالإطاروحدةعنيقالوما:مجرهـالتصور.

بالغهوضتتإفىالتىالمعاصرالمئباعروأحاسبسالجديدنشكيلهاقالصورة

يتوقف،ولاينهىلاالغموضلمزيدمنواسعاالبابيفتحوالكثافة!المعقيد

فكتبوأ،الأصيلةالشعريةالموهبةممنلكونلاكئيرأممنذلكاغرىرتد

ظاهرةرلعلى.ذوقيستسيغهلاال!ىاتغريبالصعبافطهذامنسطورأ

الجز*فىأوأصلهاق،ض،المعاصرا!ر!شعرناتجتاحالتىافمرض

ه!."،."ي!1.اء!ة11!أ
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فيهاوالإسراف،الشعريةللصورةالغريبةالتركيبةهذهإلى،منهاالأكبر0

وأنه،لغتهباستعجامالأحيانأغلبك!لمالمثقفالقارئمكل4يشعرحدءإلى

الإظرإنحقأ.معمياتهاعنويكشفمغاليقهالهيفضوسيطإلىبحاجة

عنيشفإضمارأيكونأنينبغىلكنومطاوببلمشروعأمرالشعرفى

منبمثىءالمتلقىيدركهتبوءاالآخربعضهاوببقىالصورةملامح-بعض

يستحيلأنأما،وجمالهالفنإمتاعلهيتحةقوبذلكالنظروإعادةالتأمل

الصحيحالفنمنطقأننرئمافذلكوالأحاجىالألغازمنضرباالإضار

وقصورالشاعرعجزعلىيرلىلإنهقلتإذاأصواباأتجاوزولا.يرفضه

2خر.:!أىعلىيدلمماأكثرافنىاأدائه

الاسل!4خاصالحديثالنقدم!ارفىالاثمعريةالصور،خواءلىومن

معبعضهايذاقأو،ف!بينهاالجزثيةالصورزقنافرألابمعنىءوألاثتلاف

علىالخاصية5هأترتكزو.ةيهاالساثدالشعورأو،لل!صهدة.4العاةالةصكر

روافروهو،الرومانتي!يينمنذظهرالش!رىالعملعناصرمنهامعنصس

11ذافىتكودنقدأقي!هيدةا)نقالو-اإص!محتىالقصهدةفىالشعورية-لوحدة

تكونأنذلكومقثضى،الجزئيةالصوفءن!وعةمنمؤلفةكليةصورة

إبرازفىالأجزاءهذهكلزوظفوأن،الأجزاءمتكاملؤنياخلقأهدةالقص

العربيةالبلاغةفيهاتفترقأخرىنقطةوهذه.و-واطفهالشاعر.أحاس!س

الوحدةبهذهمحفلونقدمماالشعراءيكنفلم.اطديثالنقدعناقديما-ولمنقد

والنقد،غةالبا3علماةكانوكذلك،المعاصرنالنقاديقصدهالذى+بالمعنى

،اعلامرةا!ذءإلىفتوالىلمىؤلمماسةإدرباالقدالىا)صحعراءإنتاجتناولواصحين

المفرداتإلىاضظراأساسعلىمنهجهمفىومضوا،علي!اأقروهميل

وهكذا.تعاهـضأو"وافقمنببنهاما:ددىاعتداددوإخا،الجزئية+والصور

:"صلوبوكل-ففىالشعراءأ-دؤول!الةديمالشمعرفى-قرأ

صرتحلثمتوفىإلمطا)وداعيوم4صشحتمدقدعاشقكأنه

الكسكمنلآطيهمواصل)وتتهفيه.نعاسمنظئمأو
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منكثيرعلىلاشتمالهماألتشبيهينهذينيستجيدعبدالقاهررأيناوقد

بينيجهعنفسىرباطأىنسعرلاالحديثالغقدبمقياسلكننا،،لفصلي

حبيبتهيعانقوهو،الولهانالعاشقوصورة،جهةمنالمصلوبصورة4

النومثارآيعالجيزالماوهونومهمنالمستيقظصورةأو،الوداعلحظة

،وادمنتينالأخيرالصورتينفكلتا،أخرىجهةمننفسهعنويدفعها

ومعاقظلإلاالنفسفىتبعثوكلتاكلاآخروادمنالمصلوبو!ورة

.المصلوبصورةبهتوحىماطلف

قوله:للمتبنىونقرأ

الدراهمالعروسفوقنزتكانزةالأحيدبةولتى3نثر

يمغمهزبعدالأحيدبجبلفوقالدولةسيفأعداءجثثتفرقفيشبه

إحساسلىلى!نواضحوالةرق.زفافها)جملهالعروسفوقالدرامتناثريصورة

الثافى.طرفهاتجاهوإحساسهللصورةايلأولالطرفإزاءالإنسان

حدإلىالواحدةالقصيدةفىالشعريةالصوربينالخلافيصلوقد

لفظيةبلاغةوراءوانسياته،لمشاعرهالشاعرتزييفيؤكدمماال!تضارب

حىشهورعنننهمثأندون،الصورورءلى،العباراتبرصفتعنى

)1(كشاجمقولفىكذلكمثالانأخذأنويمكن.صادقإحىايصلىآو

:روضىأيصف

راضلىالغيثصةخعنوروض

ص!بوحاأسعدهالقطرماإذا

عله4منتثراالطلكأن

رحيقأسقيتغصونهكأن

يابقا4سجىبنةفىكريذ

الصديقعنالصديقرضىكا

الغبوققالمىنيعةلهأتم

المشوقالخدفىالدى"إقايا

الرحيقشرابميسيىتفما

الرقيقا)حهفىصةءانمعا
.ومت

الطبيعة.وصافىأحدالحسينبنمحمودالشاعرهو)1(
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وانهل،الغيثسقاهحينوالسعادةبا.رضاالروضيصفهنافالشاعر

نسائ!مفيهاوسرت،أغصانهاهتزتحتى،والمساءالصباحقا،طوعليه

لكف،الرحبقشرابثخمايلكاوال!جةالفرحمنتتمايلوغدت،الحياة

البيتفىجاءتإحداهما،أخرينبصورتنالجميلةالصورةهذهأفسد

الدحقئارتآأوراقهعلىالندىقطراتلانتثارتشبيههوهى،الثالث

إ"ضشجالزهورتشب!ه،وهوالأخيرالبيتتضمنهاوالأخرى،المش!اقخد

هاليتأنوذلك،الرقبقالوجهفىاللطميحدثهبماالزرقةإلىالمائلبلوضها

4بالمسادإحساسهالقارىءعلىفئشغصوالألمالحزنمشاعرتثبرالصورتين

.الآضرىالصوربقيةنفسهفىأثارتهاذىا،والنشوةوالطرب

بعضفىالمثعريةصىورهفىالتنافروقوعمنإطديثال!ثحريسهلمولم

تجربتهنضجتموى،الشماءررؤيةاضطرابعلىيدلمما،الأحيان

فمن.الحروالش!ر،المحافظالتقليدىالشعرهذافىويستوى،الشعرية

فىشوقىأحمدقولالمحافظالئقهـلإدىالشعرفىوتنافرهاالصوراضطرابأمثلة

:الوجودأنسقصروصف

بعفاالذعرمنبعضماممسكاغرفاليمفىالقصوربتلثقف

بضأوأبدبنبهسابحاتبضآالماءفىأخفينكعذارى

للنافرحوهاحذعرمنالنفسقتبثهوما،الماءفىالغريقصورةف!ن

شعورمنذلكببعثهوما،الماءفىيسبحنوهن،الفاتناتالعذارىصورة

؟أالجماجنمبين"قصيدتهفى4نعيهميخائيلقولأيضاومنه.والفتنةبالإغراء

للجمالمذابحاكانتبالأس!الىالخدودعنحدثبنى

المتعالللقوىبالسبحوالكفار،بالكفرالمؤمنينتنطق

ولكنه،جمالها!2يةالتىبالحمرةالخدودوصفبريدأنهالراضعفمن

يعواللف!هذارإذاكان،"للجمالمذابحاكانت9قولهفىبالمذأبحشبهها
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التقززيئ!مرالذىالدمصورةا)نفسفىيستحضرفإنهحقآالحمرةصورة

النةستعشقها)ذىالجهالتصويرحيةم!قلاوذلك،ازؤالاشمئز

.51بررؤوتستهتح

فىالعاما)شعورءورةالمهفيهتنافرتالذىالحرالشعرأمثلةومن

لمذبوحة"ااقصةإرا"قصيدص!افىالملائ!4نازكالعراقيةالشاعرةةولالقصيدة

الجريحة.اباهدةالجزائرفج!اتخاطبالتى

وغنئالقابمذبو-ةارقصى

وابتسامرقصفالجرح،واضحكى

ينامواأنالضحاياالمولىاسألى

واطمئنىوءىأنتوارقصى

الةرنىىالاستعمارحالداىصراعهافىالجزائرالشاعرةصورتفقد

والابتممام،بالرقص!هاوطاله،القلبمذبوحةبأنهاالاستقلالحربأئناء

الصو!ةكلحتتنافئالأخيرةالمعاقهذهأنولاشك،والاطمئنانوالنناءبل

يغنى.أويرقصأنءنفضلا،فيه-كاةلاالقلبذبيحلأن،الأولى

اصهوراريخماالهتنافرانتفاءضرورةعاىالحديثإنقدافىالأمريقتصرولا

عنصسؤيتطإبالأمامإلىأخرىخطوةيتقدمبل،القصيدةثنايافىالشعرية

إلىا-ةجصلىبةمةاللا-قةاصورةازفيفبأنالصورهذهفىابصاوا)شافاء

نأأفسرورىامنول!س"،الشعرىالعمليتكاملحتىالسابقةالصورة

القارئعواطفإلمطالحدسبقوةز:جهوإنما،منطقيأارتباطأالصورترتبط

إلىية!دىوارتباروتداعكلا)قيارئعقلفىتثرأنو!ب،وأحاسيسه

الصورترابطي!ونماوأوضح.")1(الألفاظوراءتكنإفاالأفكار

تتانمفىوقيدووالمشاعرالأفكارشجسدحيثالقصصىالطاخذىالشعرفى

واحد.نفسىخيطجميعآيشدهاواتساق

.801صونتذوقهنفهمهكيفالشعر:درواليزابيث)1(
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منأيسر"الصورة"مصطلحاستخدامأنالآناتضحفدولعله

الوقتفئوتداولهاشيوعهاعثرةيةسرمما،الهيانأساليباستخدام

الناقديجنببدلالتهالوعى!المصطلحهذاخداماسةأنوذلك،الحاضر

اللاءةفىروبعلىالسائريواجههاالتىوالتقم!يمالتنوخمشكلةالدارسأو

ومجاز،المتعددةبأقسامهتشبمايهبينماالأساوبيةبظوا!رهاالملتزمالقديمة

ووسائلها،بأقسامهاوكنابة،اعهـابأزواسهقارةو،إكثيرةابعلاقاتهكلريىل

قالجمالأسراراست!جلاءعنالناقدانصراف!نكلهذلكعنينبموما

تشدليه!وهل،الهمهيرزوععنالبحثفىطاقتهوتبديداللغوىالتعبير

دآمفر-شهبهالةفى-الشبهوجهحانإذاوما،كنايةأواستعارةأو

إ)خ.؟.عقلىأوحمدى؟مؤكدأومرلىلالآصبيهوهل،مقيدآأومركبأأو

مكنية،أوعيةتكلسكونهاوعنإجرائهاعنالبحثيكونالاسشعارةوفى

البحثب!ونالكنات"وفى؟عقلىأو-سىالجاءوهل؟تبعيةأوأصلية

بصبغةالدراتتصطهخوهكذا...قل!هاأواوسائطاوحكرة،نوعهاعن

تفنتقدالقدممةالبلاشيةالنظرةإنبل.فنيةجما)يةمنهاأكثرعقليةلغوية

يؤدىالببانيةالأساليبمنعددإلى-ضهو?نهجهافى-الواحدالتعبير

مئلالنأخذ.للتعهيرالجماليةالةيمةتشويهإلىماهليتهاعنوالكشفمخديدها

للقديم:العربىالشاعرقوللذلك

يمينالبنانفىضهوبفليسعهدهاالنأىلاينقضحلفتوإن

النظروجهةمنتحليلهفىالمراغىأحمدالأستاذيقولهماإلىولننظر

البعدلأنالسببيةعلاقتهعقلىمجازالنأىنقضفى"،:يقول.البلاف!ية

العهدشبهحيثبالكنايةاستعارةالعهدوفى،العهدوخلفالنقضسبب

ثم،لامشبهبهالمشبهلفظواستعير،يقيدالربطكلاأنبجاخبالحبل

ءلىالنقفوهوة)وازمهن5بثىءإ)يهورمزبهالمشبهلف!حذف

وهىتحليليةاستعارةللعهدالنقضوإثبات،الأصليةا،ممنيةالاستعارةيىبيل
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هىتخضبالتىلأنالجزئيةعلاقتهمرسلمجازالصنانوفى-المكنيةقرينة

با!ينوفاءالمرادإذايةالسبعلاقتهمريىلمجازيمينوفى-كلهاالكف

وهىموصوفعنكنايةأجنانامخضوبوفى-عليهحلفتلماوإنفاذ

جاو؟نهاستعارةكلهالئافىوالشطر،والإشار!الإمماءنوعمنالمرأة

تعليق.إلىبحاجةذلكبعدأظننىولا)1("المئلجميرى

يرتبطإذ،دلالةأءى"الصورة"مصطلحفإنتقدمماكلعنوفضلا

عنمفاهـيمهاظلفىارتيادهاالةدممةللبلاغةيس!قلم4وجمالفلسةهـةتآفاق

.والاستعارةالتشبيه

الئالثة(الطلعة،العربيةالمكتبة،القاهرة)البلاغةعلوم)1(

.326-325ص

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكتابمواجع

عربية:مراجع(ا)

:(بشربنالحسن)الآمدى

،\%،صقريدالمصتحقيق،والبحترىتمامأ!اش!ربنالموازنة-

.2791يةكاا!أ.ةهرالقا

:(د!ور)سلا!إبراهيم

.5591أولىط،القاهـرة.إونانواالعربلى؟تأرسطوبلاغة-

:(دكتور)نيمهطأإبراهـيم

.5891أولمطط،القا!رة.الألةإظدلالة-

:(إدرلمتاضى!اء)الأ-!رابن

الحوافىأحمدكتورتحقيق.وا)شاعرالكاتبأدبفىالسائرالمةل-

.9591أولى!.القاهرة.الأولالقسم.ط!انهبدوىورودكة

المراغى:مم!طفأحمد

.ت.د.3!ا.القاهرة.أص،غةاءلوم-

.(دكتور)كلبانهبا-وق

6791الثا؟يةط.القاهرة.إ"تاناعلم--

:(هرالقاعهد)فىجالجرا

رضا.رلفيدالشيختصمريح.البلاغةأسرار-

خفاجى.المنعمعبدمحمدوشرحتعليق.الإجمازدلائل-

.9691أولى!ا

!!*ول!؟

هرةالقا

http://www.al-maktabeh.com
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:(العزرزعبدبنعلالقاضى)الجرجافما

وءحدالهجاوىءسدعلىقىقيقق.مه:ضصرالمتنبئبينإوساطةا-

.ت.د.ةالقاهر.هيمبراإلالفضهبروأ

القرطاجنى:حازم

الخوجةبناالحبيبء!دوتح!يقتقديم.لأدباءاويمص-اجالبلغاءمنهاج-

.6691نونس

:عوقحامد

.6891أولىط.الفاهرة.الواضحالمنهاج-

أبوحامد(عزالدين)الحديدأبئابن

5891أولىط.القاهرة10صالبلاغةنهجشرخ-

:(اللهعبدأبوالدينبل)القزوينىالخطيب

ت.د.القاهرة.المفتاحتليصلختصرالإيضاحكتاب-

:(ءيىىبنعلىالحسنأرو)الرمماق

!يق.(الفرآنإعجازفىرسائلثلاث)القرآنإعجازقالنكت

.ت.د.ا)قاهرةسلامزشإوكومحمدأحمداللهخلفمحمدوتعليق

:(بكرأفابنلىيىسفيعقوبأليو)السكاكى

.ت.د.أولىط.ال!إهرة.العلوممفتاحكةإب-

قطب:سد

.ت.د.الثسوقدارط.القرآنقالفنىالتصوير-

:!دكتور)امماءيلالدينعز

.5891الثا؟يةط.القاهرة.وفنونهالأدب-

والمعضويةالفهية.وظواهرهقضاياهالمعاصرالعرفا)شعر-

6791.

هرةالقا.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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:(هلالأبو)ىالعسكر

إبراهم.الفضلأدوومحمدالبجاوىعلىتحقيق.الصناعترينكتاب-

.ت.د.ةالقاهر

براهيم(إو،محمودعباس)فىلمازواالعقاد

1291القاهرة.طالديوان--..-

:(دكتور)هلالغنيمىمحمد

6191الثهاؤليةط.القاهرة.الحديثالأدبىالنقد-

:(دكتور)أحمدفتوحمحمد

.7791القاهرة:المعاصرالشعرفىوالرمزيةالرمز-

:-والشراخالمؤلفينمنمجموعة

هـ.1318أولىط.القاهرة:اظخيصيثروح-

http://www.al-maktabeh.com
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ية:انجليزمرا-خ)ب(

ثع!3"ول(3:).ثر.ول

ولأث!3!350لا؟ه"؟لأحس!3!لأ3ء++ول،3ولهلأ4اوله.7191

5ءكل!*!+ء3ء+(أءس!ول:

ول-9!،حول53(ث!+ححح180أ!ح048،)ول،لأهول4ه،ول7291.

3؟*ءلأ(س!.!لا!ا:

ث!+ء5!س!يأ8س!!+أ!ء،لأهول4هول،!!ل!8.

*+53"يأ+لا(*هول؟هكاء4):

-+"ءلأ!ول!لها!!س!!5س!أ3+3ح،لأهول04ول،2791.

لم+ءأءاأء،ول4*!عظص!+(ى5يأ8ول):

-!اك!ح83ثح83!،ههول3،لأ04+5+،1791.

*حأأءأء!ول4كلا!كاح!ءث!(+3"538):

-ءول+ك!عه؟هلأ81حول"!3،ء3لأ04+3،ول05791

ال!ربية:إلىمز!حضانجليزيةمرابمح(بم)

:دز؟يتشار.أ.إ

.لدوىمصطفىدكةورترجمة.الأدبىالنقدمبادى-

-.6391القاهرة

مكليث:أرشيبالد

.6391بروت.الجيوسىالخضراءسلمىترجمة.والتجربةالشعر-

:دروإلبزابيث

.الشوشإبراهيممحمددكتورنرجمة.ونتذوقهنه!مهكيفالشعر-

.6191تبيرو

:أولمان.س

6291القاهرةبشرةكالدكتوروتعليقترجمة.اللغةفىالكلمةدور-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


2141%78إكفابدارالإيداعرقم

ص!9!ا-اه-.الدولىالزتم

!اعةغريبدار
(القاهرة-لاظوغلىانوبارشارع13

97022:تليفون

http://www.al-maktabeh.com
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